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+RINGKASAN 

Energi merupakan kebutuhan yang penting bagi manusia setelah makanan, 

air  dan tempat tinggal. Pemanfaatan energi dalam kehidupan manusia menjadi 

sangat penting seiring dengan peningkatan standar kualitas hidup seseorang. 

Meningkatnya kebutuhan akan energi listrik untuk  menopang pertumbuhan 

ekonomi  utamanya akses listrik di perdesaan menjadi perhatian kita semua. 

Pembvangunan listrik di perdesaan dimaksudkan untuk mendorong kegiatan 

ekonomi serta kesejahteraan. Disamping mendorong  pertumbuhan ekonomi, 

program listrik pedesaan juga ditujukan untuk meningkatkan kecerdasan dan 

kesejahteraan  masyarakat. 

Meningkatnya kebutuhan energiuntuk menopang pertumbuhan utamanya 

akses listrik di daewrah perdesaan menjadi perhatian pemerintah daerah sejak tahun 

2003, hingga tahun 2018 pemerintah masih terus melaksanakan kegiatan bantuan 

program listrik perdesaan  sebagai salah satu langkah percepatan peningkatan angka 

rasio elektrifikasi. Adapun walayah kabupaten/kota yang menjadi prioritas PLN 

dalam mencapai Jabar Caang (terang) ini antara lain Pangandaran, Tasikmalaya, 

Garut, Indramayu, Cianjur, Majalengka,  Sukabumi, serta sebagian kecil wilayah 

Bandung. Tolak ukur kebehasilan program elektrifikasi diukur dari Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) yang berpokus pada  kemampuan daya beli, 

kesehatan dan pendidikan.  

Berdasarkan hasil analisis RBME (Results-Based Monitoring & 

Evaluation), bahwa hasil evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan bantuan listrik 

perdesaan tahun 2014 dapat dikatakan cukup baik karena menghasilkan nilai 

evaluasi sebesar 63%, sedangkan evaluasi kinerja manfaat kegiatan bantuan listrik 

perdesaan tahun 2014 dapat dikatakan baik karena menghasilkan nilai evaluasi 

sebesar 75%. Sementara itu hasil evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan bantuan 

listrik perdesaan tahun 2015 dapat dikatakan cukup baik karena menghasilkan nilai 

evaluasi sebesar 62%, sedangkan evaluasi kinerja manfaat kegiatan bantuan listrik 

perdesaan tahun 2015 dapat dikatakan baik karena menghasilkan nilai evaluasi 

sebesar 74%.. Program listrik perdesaan berpengaruh positif  dan signifikan 

terhadap aktivitas penduduk dalam meningkatkan pengolahan hasil pertanian,  daya 

beli, sosial keagamaan,  belajar masyarakat. Hasil analisa estimasi dari pengaruh 

produksi listrik dan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

indeks pembangunan manusia. 
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1.1 Latar Belakang 

 Energi merupakan kebutuhan yang penting bagi manusia setelah makanan, 

air dan tempat tinggal. Pemanfaatan energi dalam kehidupan manusia menjadi 

sangat penting seiring dengan peningkatan standar kualitas hidup seseorang. 

Dimulai dari cara sederhana seperti pembakaran kayu-kayuan untuk menghasilkan 

panas untuk menghangatkan tubuh dan cahaya untuk penerangan, pemanfaatan 

energi telah berkembang seiring majunya teknologi. Kini energi digunakan dan 

dimanfaatkan dalam berbagai cara dan bentuk dalam kehidupan sehari-hari. 

Meningkatnya kebutuhan energi untuk menopang pertumbuhan ekonomi 

utamanya akses listrik di daerah perdesaan menjadi perhatian kita semua. Program 

listrik pedesaan (lisdes) di  Propinsi Jawa Barat dicanangkan sejak Tahun 2003. 

Hingga Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih terus 

melaksanakan kegiatan bantuan program listrik pedesaan sebagai salah satu 

langkah percepatan peningkatan angka rasio elektrifikasi di Jawa Barat yang hingga 

Tahun  2017  nilainya sudah mencapai ± 98,5%. 

Pelaksanaan program bantuan listrik pedesaan merupakan pelaksanaan dari 

amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang 

Ketenagalistrikan dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat  Nomor 21 Tahun 

2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan,  pada  Pasal 4, disebutkan bahwa  

untuk penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), 

Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana untuk:  

 a) Kelompok masyarakat tidak mampu; 

 b) Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum 

berkembang; 
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 c) Pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan; dan 

 d) Pembangunan listrik perdesaan, adapun tujuan dari program  listrik 

perdesaan (lisdes) adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan 

kemakmuran masyarakat perdesaan secara adil dan merata, antara lain 

dengan : 

- Mendorong peningkatan ekonomi masyarakat pedesaan 

- Meningkatkan kualitas bidang pendidikan dan kesehatan 

- Mendorong produktivitas ekonomi, sosial dan budaya masyarakat 

perdesaan 

- Memudahkan dan mempercepat masyarakat perdesaan memperoleh 

informasi dari media elektronik serta media komunikasi lainnya. 

- Meningkatkanvkeamananvdanvketertibanvmasyarakatvperdesaan. 

Pemerintah  Daerah Provinsi Jawa Barat masih terus  giat melaksanakan bantuan 

program listrik pedesaan sebagai salah satu langkah percepatan peningkatan angka 

rasio elektrifikasi, dengan target untuk tahun 2018 semua masyarakat Jawa Barat 

sudah teraliri listrik ( angka  rasio elektrifikasi adalah  100%).  Pada    tahun 2017 

saja  angka rasio elektrifikasi   sudah mencapai  98,5%.,   yang mana pada tahun 

2008 angka rasio elektrifikasi  baru mencapai  65%, dari 25  Kabupaten/kota  yang 

ada di Provinsi Jawa Barat,   Kabupaten Majalengka, merupakan salah satu 

kabupaten yang menjadi prioritas  pencapaian angka  rasio elektrifikasi dari 

program  Jawa Barat Caang (Terang) sejak tahun  2008. Pada tahun 2014 saja,  

Kabupaten Majalengka memperoleh bantuan program lisdes sebanyak 21 

Kecamatan, yang didalamnya memiliki 44 desa, sedangkan kebutuhan listrik untuk 

rumah, berhasil terpasang sebanyak 3735 rumah. Untuk tahun 2015 bertambah 

menjadi 24 kecamatan, sedangkan desa mengalami pertambahan yang signifikan 

hingga 664 desa, dengan jumlah rumah terpasang sebanyak 4794 rumah., dengan 

program listrik masuk desa (Lisdes) banyak daerah-daerah terpencil itu 

menumbuhkan berbagai peluang, mulai dari  taraf pendidikan yang meningkat 



 

 

karena anak-anak  bisa belajar pada malam harinya dengan listrik dan penerangan 

yang baik, selain pendidikan, diharapkan ada geliat ekonomi juga dari rumah. 

Listrik ini diharapkan menstimulasi bisnis-bisnis rumahan dari keluarga. 

Kebutuhan akan ketersediaan energi terutama listrik, di Kabupaten Majalengka dari 

tahun ketahun terus mengalami peningkatan. Hal ini sejalan dengan bertambahnya 

jumlah penduduk serta perkembangan Kabupaten Majalengka. Pada tahun 2015 

banyaknya pemakaian kwh listrik yang terjual adalah sebesar 427.860.065 Kwh, 

pemakaian tertinggi terjadi pada bulan Oktober yaitu sebesar 37.865.006 Kwh.. 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator untuk 

mengukur kemajuan pembangunan ekonomi suatu masyarakat, disamping metode 

PDRB. Pada metode PDRB,  yang diukur hanya satu unsur  saja,yaitu bidang 

ekonomi, sedangkan pada metode  IPM  terdiri dari tiga unsur, yaitu  ekonomi 

diukur dengan daya beli, pendidikan, diukur dengan melek huruf, dan unsur yang 

ketiga adalah kesehatan. 

Selama kurun wak IPM di Kabupaten Majalengka terus mengalami peningkatan. 

Hal ini secara umum karena adanya program-program yang dijalankan pemerintah 

daerah serta dukungan seluruh lapisan masyarakat. Angka IPM Kabupaten 

Majalengka pada tahun 2015 adalah 64,75 berada dalam kategori sedang 

(60<IPM<70). Dari komponen kesehatan diwakili oleh komponen Angka Harapan 

Hidup (AHH) sebesar 69,06 persen artinya rata-rata penduduk Majalengka dapat 

bertahan hidup sampai usia 69 tahun. Pada tahun 2014, IPM Kabupaten Majalengka 

sebesar 64,07 dan 63,71 pada tahun 2013. 

Berdasarkan latar belakang diatas sebagai bentuk upaya dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, dengan pengembangan program listrik pedesaan  untuk 

mencapai akselerasi peningkatan Rasio Elektrifikasi, dengan demikian peneliti 

merasa tertarik untuk meneliti “Analisis Pengembangan Listrik Perdesaan  (Lisdes) 

dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten  

Majalengka (Studi Kasus Masyarakat Miskin). 
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1.2 Maksud dan Tujuan 

Maksud dari pekerjaan ini adalah untuk  menganalisis pengembangan listrik 

pedesaan dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia di Kabupaten 

Majalengka. Sedangkan tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan, 

manfaat dan dampak kegiatan yang telah diklasanakan serta identifikasi 

permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat proses pembangunan 

selanjutnya 

 

1.3 Hasil (Outcome)  

Hasil kegiatan ini dapat dijadikan bahan masukan dalam penyusunan kegiatan 

Akselerasi Peningkatan Rasio Elektrifikasi di periode berikutnya, sehingga 

program-program pembangunan khususnya di bidang ketenagalistrikan dapat 

dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan arah kebijakan yang 

tercantum pada dokumen perencanaan. 

 

1.4 Ruang Lingkup Pekerjaan 

Lingkup pekerjaan ini meliputi : 

1. Persiapan 

Pada tahap ini, pihak pelaksana perlu melakukan koordinasi dengan Tim 

pelaksana. Untuk tahapan berikutnya, pelaksana pekerjaan melakukan 

pengolahan dan kajian data sekunder yang keluarannya berupa : 

a. Rencana kerja, pembagian tugas personil beserta jadwal pelaksana pekerjaan. 

b. Kerangka konseptual tentang pekerjaan beserta data, informasi, methodologi 

dan peralatan yang dibutuhkan 

 

2. Pengumpulan data lapangan 

Tahap ini penyedia jasa melakukan pendataan terhadap rumah-rumah yang telah 

menerima bantuan listrik. Data tersebut mencakup identitas penerima, lokasi 



 

 

rumah, kondisi instalasi listrik, kondisi sosial ekonomi saat ini dan data 

pendukung lainya. 

3. Pengolahan / Pemrosesan Data 

Pengolahan data merupakan proses mengartikulasikan data-data lapangan sesuai 

dengan rancangan, tujuan dan sasaran yang dicapai. Hasil pengumpulan data 

selanjutnya dikelompokan sedemikian rupa menurut kategori yang dapat 

memperlihatkan hubungan-hubungan antara fenomena, sehingga data tersebut 

mempunyai makna untuk menjawab masalah dan bermanfaat untuk menguji 

hipotesa atau pertanyaan. Kategori harus sesuai dengan masalah, sehingga 

kategori tersebut dapat mencapai tujuan dalam memecahkan masalah. Dengan 

demikian, analisa yang dibuat akan sesuai dengan keinginan untuk memecahkan 

masalah. 

4. Analisis Data dan  

Berdasarkan pengolahan data tersebut, selanjutnya dianalisa menggunakan uji 

statistik dan selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan. 

 

 

5. Penyusunan Laporan 

Laporan dibagi dalam tiga tahap yaitu laporan pendahuluan, laporan antara, draft 

laporan akhir dan laporan akhir. Pada setiap laporan dilakukan presentasi secara 

intensif dengan Pengguna Jasa untuk validasi informasi dan perumusan laporan. 

 

1.5 Lokasi Pekerjaan 

Lokasi yang menjadi target dari pekerjaan Pengembangan Program Listrik 

Perdesaan (Lisdes)  adalah masyarakat yang mendapat bantuan program listrik 

perdesaan di Kabupaten  Majalengka 

 

1.6 Rencana Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan 

Pekerjaan dijadwalkan dengan waktu pelaksanaan selama tiga   tahun, mulai 

dari April 2018 - Maret 2020. 
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Berkaitan dengan latar belakang penelitian yang sudah dibahas pada Bab 

sebelumnya, maka dalam Bab dua (2) ini akan membahas Kebijakan yang berkaitan  

dengan  Program Pengembangan Kegiatan Listrik Perdesaan  di Kabupaten 

Majalengka. 

 

2.1. Pengertian Evaluasi 

Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 pengertian evaluasi adalah 

rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), 

dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Evaluasi adalah proses 

pengumpulan dan analisis data secara sistematis yang diperlukan dalam rangka 

pengambilan keputusan, GAO (1992:4). Evaluasi akan menghasilkan umpan balik 

dalam kerangka efektivitas pelaksanaan kegiatan organisasi. 

Pengertian lain dikemukakan oleh Peter H. Rossi (1993:5) menyebutkan 

bahwa evaluasi merupakan suatu aplikasi penilaian yang sistematis terhadap 

konsep, desain, implementasi, dan manfaat aktivitas dan program dari suatu instansi 

pemerintah. Dengan kata lain, evaluasi dilakukan untuk menilai dan meningkatkan 

cara-cara dan kemampuan berinteraksi instansi pemerintah yang pada akhirnya 

akan meningkatkan kinerjanya. 

Evaluasi adalah proses penilaian yang sistematis, pemberian nilai, atribut, 

apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas permasalahan 



 

 

yang ditemukan. Dalam berbagai hal, evaluasi dilakukan melalui monitoring 

terhadap sistem yang ada. Namun demikian, evaluasi kadang-kadang tidak dapat 

dilakukan dengan hanya menggunakan informasi yang dihasilkan oleh sistem 

informasi pada organisasi instansi saja.  

Data dari luar instansi akan menjadi sangat penting untuk digunakan dalam 

melakukan analisis dan evaluasi. Evaluasi mungkin saja dilakukan dengan tidak 

terlalu mementingkan keakuratan data yang ada, namun dengan lebih bijaksana 

dalam memperoleh data, sehingga data yang hanya berkriteria cukup dapat saja 

digunakan dalam pelaksanaan evaluasi. Penggunaan data dan informasi guna 

melakukan evaluasi lebih diprioritaskan pada kecepatan untuk memperoleh data 

dan kegunaannya. Dengan demikian, hasil evaluasi akan lebih cepat diperoleh dan 

tindakan yang diperlukan untuk perbaikan dapat segera dilakukan. 

Dalam PP No.39 Tahun 2006 menyebutkan bahwa program adalah 

instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan suatu 

instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh 

alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi 

pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut maka evaluasi kinerja dari suatu instansi 

pemerintah dapat dikatakan bisa dilihat dari seberapa efektif-kah alokasi anggaran 

yang diterima oleh instansi tersebut dalam melaksanakan program-program yang 

telah ditentukannya, serta dilihat dari pencapaian sasaran dan tujuan (target-

realisasi) dari program tersebut. 

Isi dalam PP ini terutama untuk pasal 12 ayat 1 yang menyatakan bahwa 

evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan Renja-KL dan RKP untuk menilai 

keberhasilan pelaksanaan dalam suatu program/kegiatan berdasar indikator dan 

sasaran kinerja yang tercantum dalam Renstra-KL dan RPJM Nasional. 

Berdasarkan hal tersebut maka evaluasi dilakukan sebelum habis periode atau 

dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, karena evaluasi pelaksanaan rencana 

pembangunan jangka menengah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dan 

dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode rencana. 

Evaluasi yang dimaksud tersebut dilakukan berdasarkan sumberdaya yang 

digunakan serta berdasarkan beberapa indikator seperti indikator dan sasaran 
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kinerja keluaran untuk suatu kegiatan dan atau sasaran kinerja hasil untuk program. 

Sehubungan dengan hal ini maka evaluasi dilakukan adalah untuk menilai efisiensi, 

efektifitas, manfaat, dampak dan keberlanjutan baik dari segi perencanaan suatu 

program maupun program yang sudah berjalan dengan evaluasi yang dilaksanakan 

secara sistematis, obyektif dan transparan. 

Beberapa poin penting yang dapat diambil dalam PP ini mengenai 

sistematika evaluasi dari RKP, Renja-KL serta Renstra-KL sebagaimana tercantum 

dalam beberapa pasal seperti pasal 13, pasal 14, pasal 15  dan pasal 16 adalah 

sebagai berikut : 

 Evaluasi yang dilakukan oleh pimpinan kementrian/lembaga mengenai 

pelaksanaan Renja-KL dilakukan terhadap pencapaian sasaran sumberdaya 

yang digunakan, indikator dan sasaran kinerja keluaran (output) untuk 

masing-masing kegiatan, hasil evaluasi tersebut digunakan untuk menilai 

pencapaian indikator dan sasaran hasil (outcome). 

 Laporan dari hasil evaluasi yang telah dilakukan tersebut digunakan oleh 

Menteri guna menyusun rancangan RKP untuk periode 2 (dua) tahun 

berikutnya.  

 Pimpinan kementrian/lembaga melakukan evaluasi pelaksanaan program-

program dalam Renstra-KL, hasil dari evaluasi tersebut disampaikan kepada 

Menteri paling lambat 4 (empat) bulan sebelum RPJM Nasional berakhir. 

Hasil dari evaluasi Renstra-KL, pelaksanaan RKP periode RPJM Nasional 

yang sedang berjalan digunakan untuk menilai pencapaian pelaksanaan strategi 

pembangunan nasional, kebijakan umum, program dan kegiatan pokok, serta 

kerangka ekonomi makro sebagaimana ditetapkan dalam dokumen RPJM Nasional 

periode berjalan. Akan tetapi hasil evaluasi tersebut masih dapat dilakukan 

perubahan program atas usulan yang diajukan oleh Pimpinan kementerian/lembaga 

kepada menteri apabila terdapat ketidak sesuaian dari hasil evaluasi yang telah 

dilakukan dengan pencapaian sasaran dan tujuan Nasional. 



 

 

 

2.1.1 Evaluasi Versus Audit 
Kegiatan audit dilakukan melalui suatu analisis yang kritis dan investigatif 

atas proses dan hasil-hasil yang dicapai instansi pemerintah dengan menggunakan 

ukuran-ukuran (kriteria) yang telah distandarisasikan. Auditing berfokus pada 

pengujian kebenaran atas dokumen dan bukti-bukti dasar yang mendukung suatu 

informasi/laporan yang disampaikan. 

Evaluasi mengimplementasikan teknik, fokus, dan tanggung jawab yang 

berbeda dengan audit. Fokus utama evaluasi adalah untuk menghasilkan simpulan 

dalam bentuk umpan balik bagi pengambil keputusan sehingga dapat terus 

mangarahkan pencapaian visi dan tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan 

bukan hanya sekedar membandingkan antara yang terjadi dengan yang seharusnya, 

akan tetapi lebih jauh lagi dengan mengaitkannya terhadap kondisi lingkungan 

secara utuh. Untuk itu, evaluasi memanfaatkan informasi-informasi yang bukan 

hanya berasal dari instansi yang dievaluasi, akan tetapi informasi dari sumber lain 

juga akan sangat berguna untuk memperkuat kesimpulan hasil evaluasi. 

Pengumpulan data di luar yang tersedia pada instansi yang diperiksa dapat 

dilakukan melalui suatu tahap-tahapan penelitian. 

Tanggung jawab pelaksanaan evaluasi bukan pada apakah informasi yang 

disediakan itu benar atau salah, atau sesuai-tidak sesuai dengan peraturan yang 

berlaku, tetapi lebih diarahkan pada perbaikan implementasi kegiatan untuk 

mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk keberhasilan evaluasi, perlu 

didefinisikan keempat hal berikut ini: 

1) Desain 

Perlu didefinisikan dengan jelas mengenai tujuan evaluasi, pertanyaan apa 

yang  harus dijawab, informasi apa yang dibutuhkan dan bagaimana cara 

pengumpulannya, dan bagaimana menggunakan informasi tersebut. 

2) Pengumpulan data 

Informasi yang benar dan akurat yang mendukung pencapaian hasil evaluasi 

harus dikumpulkan. Untuk itu, perlu diketahui apakah informasi tersebut 

memang tersedia dan bagaimana cara memperolehnya, siapa yang 
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bertanggung jawab untuk melakukan wawancara dengan para staf kunci, 

mereview kebijakan dan prosedur, dan memastikan bahwa data akan 

tersedia untuk diakses. 

3) Analisis data 

Informasi yang telah didapat dan dikumpulkan tidak memiliki arti apa-apa 

sepanjang belum dianalisis dan diinterpretasikan sehingga dapat menjadi 

bahan pendukung dalam membuat kesimpulan hasil evaluasi. Dengan 

analisis, evaluator akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

terkait. 

4) Presentasi  

Setelah mengidentifikasikan temuan dan rekomendasi, evaluator perlu 

mendiskusikannya dengan pihak lain untuk mendapatkan masukan bagi 

perbaikan dan penyempurnaan hasil-hasil analisis.  

 

2.1.2 Evaluasi Versus Riset 
Suatu aktivitas dalam melakukan evaluasi adakalanya sangat dengan riset 

terapan. Bahkan evaluasi dapat diskenariokan seperti riset terapan. Oleh karena itu, 

secara sederhana dapat dikatakan sama dengan ”monitoring plus”. 

Perbedaan diantara keduanya dapat dikenali untuk hal-hal yang berkaitan 

dengan sikap para pelakunya. Misalnya saja, riset harus dilakukan dengan sikap 

ilmuwan yaitu berpikir dan bersikap ilmiah yaitu antara lain rasional, konsepsional, 

asli (orisinil), obyektif, netral, dan selalu mencari keberaran ilmiah. Sedangkan 

evaluasi lebih cenderung pada pragmatisme praktik, bersikap kooperatif dan 

persuasif. 

2.2. Evaluasi Kinerja 

Evaluasi kinerja merupakan alat atau perangkat yang dimaksud, untuk 

mengukur efektifitas berupa dampak/efeknya pada sasaran serta efisiensinya. 

Sebagai landasan operasional, sebelumnya digunakan dasar SK Kepala Bappenas 



 

 

No. 195/Ket/12/1996, tentang Evaluasi Kinerja Proyek Pembangunan, yang 

menyebutkan bahwa setiap departemen/lembaga pemerintah, baik pusat maupun 

daerah, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja terhadap proyek-proyek 

pembangunan yang merupakan tanggung jawabnya.  Selanjutnya Inpres No. 7/1999 

menegaskan tentang pentingnya pengukuran terhadap pelaksanaan kontrak kinerja 

untuk mengetahui capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh organisasi serta 

dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang biasa disebut Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP).  

Dalam perkembangannya, aspek yang dievaluasi adalah rangkaian kegiatan 

membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) 

seperti tercantum pada PP No. 39 Tahun 2006 pasal 1 ayat 3.  ”Evaluasi kinerja 

adalah bagian dari manajemen pembangunan, merupakan suatu proses yang 

sistematis dalam mendapatkan informasi kinerja dan mengkaji hasil, manfaat dan 

dampak program/kegiatan untuk digunakan sebagai tindakan koreksi dan umpan 

balik dalam pengambilan keputusan pada perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, 

pengendalian dan kaji ulang program/kegiatan”. 

 

Berdasarkan periode evaluasi, evaluasi kinerja dibagi menjadi 3 periode: 

a. Evaluasi kinerja triwulan (3 bulan) adalah evaluasi kinerja yang dilaksanakan 

sekurang-kurangnya setiap 3 bulan, yang merupakan evaluasi pelaksanaan 

satuan kerja pada 3 bulan yang lalu pada tahun anggaran yang berlangsung, 

sebagai masukan bagi pelaksanaan kegiatan dan atau perubahan 

program/kegiatan pada tahun anggaran berjalan. 

b. Evaluasi kinerja tahunan adalah evaluasi kinerja yang dilaksanakan setelah 

berakhirnya tahun anggaran, dengan mengkaji keluaran program untuk 

memeriksa  pencapaian dan target tahunan maupun target lima tahunan 

(jangka menengah) sebagai masukan bagi penyusunan program tahun 

anggaran yang akan datang. 

c. Evaluasi kinerja 5 tahunan, adalah evaluasi kinerja pada saat berakhirnya  

masa program jangka menengah (5 tahun) dengan mengkaji keluaran dan 

hasil, manfaat serta dampak program untuk mendapatkan umpan balik dari 



LAPORAN PENELITIAN 

PENGEMBANGAN PROGRAM LISTRIK PERDESAAN (LISDES) 

DALAM MENINGKATKAN INDEKS PEMBANGUNAN 

 MANUSIA (IPM) DI KABUPATEN MAJALENGKA 

 (STUDI KASUS MASYARAKAT MISKIN) 

 2018 

 

 

 

 

 

pelaksanaan program serta masukan bagi penyusunan program jangka 

menengah berikutnya. 

 

A. Pengertian Kinerja 

Berikut ini adalah beberapa pengertian tentang kinerja: 

- Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 

kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, 

dan visi organisasi (LAN, 1999:3) 

- Amanat PP No. 8 Tahun 2006), kinerja adalah keluaran/hasil dari 

kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan 

penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. 

- Amanat PP No. 6 Tahun 2008, kinerja adalah capaian atas 

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur dari masukan, 

proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/ atau dampak. 

-  Bates dan Holton (1995); perilaku berkarya, penampilan atau hasil karya. 

Oleh karena itu kinerja merupakan bentuk bangunan yang multi 

dimensional, sehingga cara mengukurnya sangat bervariasi tergantung 

pada banyak faktor. 

 

B. Indikator Kinerja 

Ada beberapa pengertian indikator yang dikenal dewasa ini, yaitu: 

- Indikator adalah variabel yang membantu kita dalam mengukur perubahan-

perubahan yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung (WHO, 

1981). 

- Indikator adalah statistik dan hal normatif yang menjadi perhatian kita yang 

dapat membantu kita dalam membuat penilaian ringkas, komprehensif, dan 

berimbang terhadap kondisi-kondisi atau aspek-aspek penting dan suatu 



 

 

masyarakat (Departemen Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan 

Amerika Serikat, 1969). 

- Indikator adalah variabel-variabel yang mengindikasi atau memberi 

petunjuk kepada kita tentang suatu keadaan tertentu, dapat 4 sehingga 

digunakan untuk mengukur perubahan (Green, 1992). 

Secara ringkas indikator dapat diartikan sebagai uraian ringkas dengan 

menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian 

suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan. 

Ada dua kata kunci penting dalam pengertian tersebut di atas adalah 

pengukuran dan perubahan. Untuk mengukur tingkat hasil suatu kegiatan 

digunakan "indikator" sebagai alat atau petunjuk untuk mengukur prestasi suatu 

pelaksanaan kegiatan. Dalam beberapa kegiatan, mungkin tidak relevan 

mengukurnya dengan ukuran kuantitatif untuk mengambil suatu keputusan. 

Monitoring dilakukan terhadap indikator kunci guna dapat mengetahui 

penyimpangan atau prestasi yang dicapai.  

Kinerja (Performance) didefinisikan sebagai tingkat pencapaian hasil, ada 

tiga indikator yang bisa dipergunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik 

yaitu responsivenes, responsibility dan accountability (levine dkk, 1995), ditambah 

lagi dengan produktivitas dan kualitas pelayanan (Agus Daryanto, 1995). Dengan 

demikian indikator-indikator tersebut antara lain : 

- Produktivitas, adalah dengan melihat kuantitas produk atau jasa yang 

dihasilkan organisasi dengan menilai dari dokumen-dokumen yang tersedia 

di organisasi tersebut untuk membandingkan sumber daya yang dipergunakan 

dengan hasil-hasil yang diperoleh, 

- Kualitas layanan, yaitu dengan melihat laporan dan dokumen-dokumen 

penilaian penggunaan jasa atau masyarakat dan juga mengenai pelayanan 

yang diberikan, 

- Responsivitas, hal ini menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam 

misi dan tujuannya, dapat dperoleh dari data sejenis kegiatan dan program 

organisasi dan kebutuhan masyarakat, 
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- Responsibilitas, melihat pelaksanaan kegiatan organisasi publik sesuai 

dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan 

organisasi yang eksplisit ataupun implisit, 

- Akuntabilitas, melihat seberapa kebijakan dan kegiatan organisasi tunduk 

pada pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. 

Menurut George M Selim dan Sally Awoodward (Willcoks & Harrow, 1992) 

ukuran kinerja organisasi di sektor publik, adalah: 

- Workload/demand/volume pelayanan yang menunjukan seberapa banyak 

volume output atau pelayanan yang disediakan 

- Ukuran ekonomi yang menunjukan apakah penyelenggaraan lebih murah 

daripada yang direncanakan 

- Ukuran efisiensi yang menunjukan hasil perbandingan biaya atau input yang 

digunaan dengan hasil yang dicapai 

- Ukuran efektivitas, menunjukan perbandingan antara output yang seharusnya 

dengan output yang dihasilkan 

- Equity, menunjukan tingkat keadilan potensial dari kebijakan yang 

dilaksanakan. 

Instansi pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Cipta Karya telah 

menyusun dan mengarahkan dalam menetapkan ukuran/indikator kinerja bagi 

pelaksanaan berbagai kegiatan di bidang ke Cipta Karya-an dalam hal ini 

pengukuran kegiatan tersebut dilakukan dengan pendekatan indikator kinerja 

berupa indikator input, proses, output, outcome, benefit dan impact. 

C. Klasifikasi Indikator 

Sistem klasifikasi indikator didasarkan atas kerangka kerja yang logis dimana 

kontinuitas masukan (input) pada akhirnya mengarah pada keluaran (outcomes). 

- Indikator input merujuk pada sumber-sumber yang diperlukan untuk 

melaksanakan aktivitas al: personel, alat/fasilitas, informasi, dana, 

peraturan/kebijakan. 



 

 

- Indikator proses adalah memonitor tugas atau kegiatan yang dilaksanakan. 

- Indikator output: mengukur hasil meliputi cakupan, termasuk pengetahuan, 

sikap, dan perubahan perilaku yang dihasilkan oleh tindakan yang dilakukan. 

Indikator ini juga disebut indicator effect. 

- Indikator outcome: dipergunakan untuk menilai perubahan atau dampak 

(impact) suatu program, perkembangan jangka panjang termasuk perubahan 

status kesehatan masyarakat/penduduk. 

D. Kedudukan Indikator Kinerja 

Kedudukan indikator kinerja pada proses pembangunan meliputi semua 

proses pembangunan tersebut, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai 

pemantauan dan evaluasi. Skema kedudukan indikator kerja dan terminologi setiap 

tingkatan disajikan pada gambar-gambar berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

Gambar 2.1 Kedudukan Indikator Kinerja 
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Gambar 2.2 Terminologi Setiap Tingkatan Indikator Kinerja 

Indikator Kinerja Input 

- Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, 

peralatan, material, dan masukan lainnya yang dipergunakan untuk 

melaksanakan kegiatan. 

- Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi 

sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana stratejik yang 

ditetapkan 

Indikator Kinerja Output 

DAMP
AK

MANF
AAT

HASIL 

OUTP
UT

INPUT 

• Pengaruh yang ditimbulkan dari 
manfaat yang diperoleh dari hasil 
kegiatan 

• Menggambarkan aspek makro 
tujuan proyek secara sektoral, 

Tujuan/manfaat yang diperoleh dengan 
berfungsinya keluaran secara optimal 

Segala sesuatu yang mencerminkan 
berfungsinya suatu keluaran 

Sesuatu yang langsung diperoleh/dicapai 
dari  pelaksanaan kegiatan 

Kegiatan dan sumberdaya/dana yang 
dibutuhkan agar keluaran sesuai yang 

diharapkan 



 

 

- Dengan membandingkan keluaran dapat dianalisis apakah kegiatan yang 

terlaksana sesuai dengan rencana. Indikator Keluaran dijadikan landasan 

untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan 

sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur. 

- Oleh karena itu indikator ini harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan 

instansi. 

Indikator Kinerja Outcome 

- Pengukuran indikator Hasil seringkali rancu dengan pengukuran indikator 

Keluaran. 

- Indikator outcome lebih utama daripada Sekedar output. Walaupun produk 

telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu secara outcome kegiatan 

telah tercapai. 

- Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang 

mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak. 

- dengan indikator outcome instansi dapat mengetahui apakah hasil yang 

telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan 

sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi 

masyarakat. 

Indikator Kinerja Benefit 

- Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator 

hasil/outcome. 

- Manfaat tersebut baru tampak setelah beberapa waktu kemudian,khususnya 

dalam jangka menengah dan panjang. 

- Indikator manfaat menunjukkan hal yang diharapkan untuk dicapai bila 

keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat waktu, 

lokasi, dana, dll.) 

Indikator Kinerja Dampak 

Indikator ini memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang 

diperoleh dari hasil kegiatan. Seperti halnya indikator manfaat, indikator dampak 

juga baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah dan panjang. Indikator 

dampak menunjukkan dasar pemikiran kenapa kegiatan dilaksanakan, 
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menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara 

sektoral, regional dan nasional. 

E. Persyaratan Indikator Kinerja: SMART 

- SPESIFIC-jelas sehingga tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi.  

- MEASUREABLE-(“What gets measured gets managed”): indikator 

kinerja yang ditetapkan harus mempresentasikan tentang sesuatu dan jelas 

ukurannya.  

- ATTAINABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate 

collection method) 

- RELEVANT (information needs of the people who will use the data): 

indikator kinerja harus sesuai dengan ruang lingkup program. 

- TIMELY-(collected and reported at the right time to influence many 

manage decision): indikator kinerja yang ditetapkan harus dikumpulkan 

datanya dan dilaporkan tepat pada waktu. 

 

2.3. Landasan Hukum Listrik Perdesaan 

Program listrik perdesaan adalah kebijakan Pemerintah dalam bidang 

ketenagalistrikan untuk perluasan akses listrik pada wilayah yang belum terjangkau 

jaringan distribusi tenaga listrik di daerah perdesaan. 

2.3.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang 

Ketenagalistrikan 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 

Tentang Ketenagalistrikan, pembangunan ketenagalistrikan menganut asas: a. 

manfaat; b. efisiensi berkeadilan; c. berkelanjutan; d. optimalisasi ekonomi dalam 

pemanfaatan sumber daya energi; e. mengandalkan pada kemampuan sendiri; f. 

kaidah usaha yang sehat; g. keamanan dan keselamatan; h. kelestarian fungsi 

lingkungan; dan i. otonomi daerah. 



 

 

Pada dasarnya, pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin 

ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga 

yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat 

secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. 

 Sesuai pasal 3 ayat 1, penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang 

penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

berlandaskan prinsip otonomi daerah. Untuk penyelenggaraan penyediaan tenaga 

listrik, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya 

menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha 

penyediaan tenaga listrik. Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilakukan oleh badan usaha milik negara 

(BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD). Sedangkan badan usaha swasta, 

koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan 

tenaga listrik. 

Untuk penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 

1, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyediakan dana untuk: 

a. Kelompok masyarakat tidak mampu; 

b. Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum 

berkembang; 

c. Pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan; dan 

d. Pembangunan listrik perdesaan. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 

Tentang Ketenagalistrikan, kewenangan pemerintah pusat di bidang 

ketenagalistrikan meliputi: 

a. Penetapan kebijakan ketenagalistrikan nasional; 

b. Penetapan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan; 

c. Penetapan pedoman, standar, dan kriteria di bidang ketenagalistrikan; 

d. Penetapan pedoman penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen; 

e. Penetapan rencana umum ketenagalistrikan nasional; 

f. Penetapan wilayah usaha; 

g. Penetapan izin jual beli tenaga listrik lintas negara; 
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h. Penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang: 1. 

wilayah usahanya lintas provinsi; 2. dilakukan oleh badan usaha milik negara; 

dan 3. menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik 

kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh 

Pemerintah; 

i. Penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya mencakup lintas provinsi; 

j. Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha 

penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah; 

k. Penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga 

listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan 

oleh Pemerintah; 

l. Penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin 

operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah; 

m. Penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang dilakukan oleh badan 

usaha milik negara atau penanam modal asing/mayoritas sahamnya dimiliki 

oleh penanam modal asing; 

n. Penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan 

telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang 

izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh 

Pemerintah; 

o. Pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan 

yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah; 

p. Pengangkatan inspektur ketenagalistrikan; 

q. Pembinaan jabatan fungsional inspektur ketenagalistrikan untuk seluruh 

tingkat pemerintahan; dan 

r. Penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan 

oleh Pemerintah. 



 

 

Sementara itu kewenangan pemerintah provinsi di bidang ketenagalistrikan 

meliputi: 

a. Penetapan peraturan daerah provinsi di bidang ketenagalistrikan; 

b. Penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah provinsi; 

c. Penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang 

wilayah usahanya lintas kabupaten/kota; 

d. Penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya mencakup lintas 

kabupaten/kota; 

e. Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha 

penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi; 

f. Penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga 

listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan 

jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh 

pemerintah provinsi; 

g. Penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin 

operasi yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi; 

h. Penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan 

telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang 

izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh 

pemerintah provinsi; 

i. Pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan 

yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi; 

j. Pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk provinsi; dan 

k. Penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan 

oleh pemerintah provinsi. 

Sedangkan kewenangan pemerintah kabupaten/kota di bidang 

ketenagalistrikan meliputi: 

a. Penetapan peraturan daerah kabupaten/kota di bidang ketenagalistrikan; 

b. Penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah kabupaten/kota; 

c. Penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang 

wilayah usahanya dalam kabupaten/kota; 
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d. Penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam kabupaten/kota; 

e. Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha 

penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota; 

f. Penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga 

listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan 

jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh 

pemerintah kabupaten/kota; 

g. Penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha yang 

mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri; 

h. Penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin 

operasi yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota; 

i. Penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan 

telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang 

izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh 

pemerintah kabupaten/kota; 

j. Pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan 

yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota; 

k. Pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk kabupaten/kota; dan 

l. Penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan 

oleh pemerintah kabupaten/kota. 

 

2.3.2. Permen  ESDM Nomor  03 Tahun  2014  Tentang   Petunjuk  Teknis 

Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Energi  Perdesaan  Tahun  

Anggaran 2014 

 

DAK Bidang Energi Perdesaan adalah dana yang bersumber dari APBN 

yang dialokasikan kepada daerah tertentu dnegan tujuan untuk membantu mendanai 

kegiatan pembangunan energi terbarukan. Petunjuk teknis ini dimaksudkan sebagai 



 

 

acuan bagi pemerintah kabupaten dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, 

dan evaluasi dari segi teknis terhadap kegiatan yang dibiayai dari DAK Bidang 

Energi Perdesaan Tahun Anggaran 2014. 

Petunjuk teknis ini bertujuan: a. menjamin tertib perencanaan, pelaksanaan, 

pemantauan, dan evaluasi DAK Bidang Energi Perdesaan yang dilaksanakan oleh 

Pemerintah Kabupaten; b. menjamin terlaksananya koordinasi an tara Kementerian 

dan Pemerintah Kabupaten dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan 

evaluasi kegiatan yang didanai dari DAK Bidang Energi Perdesaan; c. 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan DAK Bidang Energi 

Perdesaan, serta mensinergikan kegiatan yang didanai dari DAK Bidang Energi 

Perdesaan; d. meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan sebagai upaya 

mewujudkan sasaran bauran energi nasional untuk mengurangi ketergantungan 

terhadap energi fosil/konvensional; dan e. meningkatkan peran serta pemerintah 

daerah dalam upaya pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan. 

DAK Bidang Energi Perdesaan diarahkan untuk membiayai kegiatan fisik 

pembangunan instalasi pemanfaatan energi terbarukan yang meliputi: a. 

pembangunan PLTMH; b. rehabilitasi PLTMH dan/atau PLTS Terpusat yang 

rusak; e. perluasan/peningkatan pelayanan tenaga listrik dari PLTMH dan/atau 

PLTS terpusat; d. pembangunan PLTS Terpusat dan/atau PLTS Tersebar; e. 

pembangunan instalasi Biogas skala rumah tangga. 

 

2.3.3. Permen  ESDM Nomor  10 Tahun  2015  Tentang   Petunjuk  Teknis 

Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Energi  Perdesaan  Tahun  

Anggaran 2015 

 

Petunjuk teknis ini sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam 

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari segin teknis terhadap 

kegiatan yang dibiayai dari DAK Bidang Energi Perdesaan Tahun Anggaran 2015. 

Pada dasarnya, DAK Bidang Energi Perdesaan diarahkan untuk membiayai 

kegiatan fisik pembangunan instalasi pemanfaatan energi terbarukan yang meliputi 

: 
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a. Pembangunan PLTMH 

b. Pembangunan PLTS Fotovoltaik Terpusat 

c. Pembangunan PLTS Fotovoltaik Tersebar 

d. Pembangunan PLMT Surya-Agin 

e. Pembangunan instalasi Biogas skala rumah tangga 

f. Perluasan/peningkatan pelayanan tenaga listrik dari PLTMH 

g. Perluasan/peningkatan pelayanan tenaga listrik dari PLTS Fotovoltaik 

Terpusat 

h. Rehabilitasi PLTMH 

i. Rehabilitasi PLTS Fotovoltaik Terpusat 

j. Rehabilitsasi instalasi Biogas skala rumah tangga. 

 

2.3.4. Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 21 tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Ketegalistrikan 

 

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2014 

tentang Penyelenggaraaan Ketenagalistrikan, bahwa penyelenggaraan 

ketenagalistrikan menganut asas: a. manfaat; b. efisiensi berkeadilan; c. 

berkelanjutan; d. optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi; e. 

mengandalkan pada kemampuan sendiri; f. kaidah usaha yang sehat; g. keamanan 

dan keselamatan; h. kelestarian fungsi lingkungan; dan i. otonomi daerah. 

Penyelenggaraan ketenagalistrikan dimaksudkan untuk meningkatkan 

peran Pemerintah Daerah Provinsi, badan usaha, dan masyarakat dalam penyediaan 

dan pemenuhan kebutuhan atas ketersediaan tenaga listrik yang cukup dan 

berkualitas secara adil dan merata, guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran, 

serta pembangunan Daerah Provinsi yang berkelanjutan. 

Penyelenggaran ketenagalistrikan bertujuan untuk: 



 

 

a. Mendukung ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup dan 

berkualitas melalui pengembangan sistem tenaga listrik; 

b. Meningkatkan akses ketersediaan tenaga listrik bagi masyarakat di Daerah 

Provinsi untuk menunjang pengembangan produktivitas di sektor ekonomi, 

sosial, dan budaya dalam mencapai kesejahteraan dan kemakmuran; 

c. Mendorong terciptanya sumber-sumber energi baru dan terbarukan, yang 

dapat dikembangkan dan dimanfaatkan; dan 

d. Mendukung sistem tenaga listrik nasional guna mendorong pembangunan 

yang berkelanjutan. 

Penyelenggaraan ketenagalistrikan dilaksanakan sesuai dengan: 

a. RUKD Provinsi; dan 

b. Rencana lima tahunan ketenagalistrikan Daerah Provinsi. 

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 

21 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraaan Ketenagalistrikan, kegiatan keteknikan 

dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan meliputi: 

1. Keselamatan Ketenagalistrikan 

Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan 

keselamatan ketenagalistrikan. Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan, bertujuan 

untuk mewujudkan kondisi: a. andal dan aman bagi instalasi; b. aman bagi manusia 

dan makhluk hidup lainnya dari bahaya; dan c. ramah lingkungan. Ketentuan 

keselamatan ketenagalistrikan, meliputi: 

a. Pemenuhan standardisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik; 

b. Pengamanan instalasi tenaga listrik; dan 

c. Pengamanan pemanfaat tenaga listrik. 

2. Instalasi Tenaga Listrik 

Instalasi tenaga listrik terdiri atas instalasi penyediaan tenaga listrik dan 

instalasi pemanfaatan tenaga listrik.  

 Instalasi penyediaan tenaga listrik, terdiri atas: 

a. Instalasi pembangkit tenaga listrik; 

b. Instalasi transmisi tenaga listrik; dan 

c. Instalasi distribusi tenaga listrik. 
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 Instalasi pemanfaatan tenaga listrik, terdiri atas: 

a. Instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi; 

b. Instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah; dan 

c. Instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah. 

Instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki SLO. SLO 

diterbitkan oleh lembaga inspeksi teknik terakreditasi, sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. SLO diregistrasi oleh Dinas. Dalam hal belum terdapat 

lembaga inspeksi teknik yang terakreditasi, Dinas dapat menunjuk lembaga 

inspeksi teknik untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik. 

Pemegang IUPTL hanya dapat menjual kepada konsumen yang instalasi 

pemanfaatannya telah memiliki SLO. 

3. Tenaga Teknik 

Tenaga teknik dalam usaha penyediaan tenaga listrik wajib memiliki 

sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi 

terakreditasi. Sertifikat kompetensi merupakan bukti pemenuhan standar 

kompetensi. Dalam hal belum terdapat lembaga sertifikasi kompetensi yang 

terakreditasi, Dinas dapat menunjuk lembaga sertifikasi kompetensi untuk 

menyelenggarakan sertifikasi kompetensi terhadap tenaga teknik yang bekerja pada 

pemegang IUPTL dan pemegang IO. 

4. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Setiap kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik wajib melakukan 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup, dilaksanakan melalui pengendalian limbah B3, limbah non-B3, 

emisi gas rumah kaca, tingkat kebisingan, dan bentuk lainnya sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

5. Inspektur Ketenagalistrikan 

Pemerintah Daerah Provinsi menetapkan Inspektur Ketenagalistrikan dalam 

rangka pelaksanaan pengawasan keteknikan. Inspektur Ketenagalistrikan, memiliki 



 

 

tugas pokok melakukan inspeksi, pengujian, penelaahan proses dan gejala berbagai 

aspek ketenagalistrikan, mengembangkan metoda dan teknik inspeksi, serta 

melaporkan dan menyebarluaskan hasil inspeksi. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2014 

tentang Penyelenggaraaan Ketenagalistrikan, Pemerintah Daerah Provinsi 

melakukan monitoring dan evaluasi usaha penyediaan tenaga listrik dalam rangka 

pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha. Monitoring dan evaluasi, 

meliputi: 

a. Penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik; 

b. Pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik; 

c. Pemenuhan persyaratan keteknikan; 

d. Pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup; 

e. Pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri; 

f. Penggunaan tenaga kerja asing; 

g. Pemenuhan tingkat mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik; 

h. Pemenuhan persyaratan perizinan; 

i. Penerapan tarif tenaga listrik; dan 

j. Pemenuhan mutu jasa yang diberikan oleh badan usaha penunjang tenaga 

listrik. 

Monitoring dan evaluasi terhadap pemegang izin usaha, dilaksanakan 

melalui: a. inspeksi lapangan; dan b. penelitian dan evaluasi atas laporan 

pelaksanaan usaha. Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap lembaga 

inspeksi teknik yang melaksanakan kegiatan di Daerah Provinsi. Monitoring dan 

evaluasi, dilaksanakan berdasarkan laporan hasil inspeksi dari lembaga inspeksi 

teknik. 

Pemerintah Daerah Provinsi mengakselerasi peningkatan rasio elektrifikasi 

melalui pembangunan tenaga listrik yang ditujukan untuk: 

a. Kelompok masyarakat tidak mampu; 

b. Daerah yang belum berkembang; dan 

c. Daerah terpencil dan perbatasan. 



LAPORAN PENELITIAN 

PENGEMBANGAN PROGRAM LISTRIK PERDESAAN (LISDES) 

DALAM MENINGKATKAN INDEKS PEMBANGUNAN 

 MANUSIA (IPM) DI KABUPATEN MAJALENGKA 

 (STUDI KASUS MASYARAKAT MISKIN) 

 2018 

 

 

 

 

 

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2014 

tentang Penyelenggaraaan Ketenagalistrikan, Pemerintah Daerah Provinsi 

mengakselerasi peningkatan rasio elektrifikasi perdesaan melalui pembangunan 

ketenagalistrikan yang ditujukan untuk Desa. Pembangunan ketenagalistrikan, 

harus terintegrasi dengan program pemanfaatan energi baru dan terbarukan berbasis 

potensi energi setempat. Pemanfaatan energi baru dan terbarukan, dapat difasilitasi 

oleh Pemerintah Daerah Provinsi melalui pembiayaan yang bersumber Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan 

tidak mengikat. 

Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan dalam penyelenggaraan 

ketenagalistrikan. Peran masyarakat dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan 

meliputi hak dan kewajiban sebagai konsumen. 

1. Hak masyarakat dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan meliputi: 

a) Mendapat pelayanan yang baik; 

b) Mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan 

keandalan yang baik; 

c) Memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang 

wajar; 

d) Mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga 

listrik; 

e) Mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan 

kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang IUPTL 

sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik; dan 

f) Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketenagalistrikan. 

2. Kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan meliputi: 

a) Melaksanakan pengamanan dari bahaya yang mungkin timbul akibat 

pemanfaatan tenaga listrik; 

b) Menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen; 



 

 

c) Memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya; 

d) Membayar tagihan pemakaian tenaga listrik; 

e) Menaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan; dan 

f) Bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan 

kerugian pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik. 

Sementara itu, peran dunia usaha meliputi: 

a. Pemberian kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan tenaga listrik 

masyarakat di sekitar kawasan wilayah izin usaha melalui kegiatan 

pertanggungjawaban sosial perusahaan atau corporate social responsibility 

(CSR); 

b. Kemitraan usaha dengan masyarakat setempat dalam pengelolaan 

ketenagalistrikan; dan 

c. Peran lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. 

Sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 

Tahun 2014 tentang Penyelenggaraaan Ketenagalistrikan, Pemerintah Daerah 

Provinsi menyelenggarakan sistem informasi penyelenggaraan ketenegalistrikan 

yang terintegrasi dari sistem informasi penyelenggaraan ketenagalistrikan nasional. 

Pengelolaan sistem informasi penyelenggaraan ketenagalistrikan dapat bekerja 

sama dengan instansi terkait. Sistem informasi penyelenggaraan ketenagalistrikan, 

paling sedikit meliputi: 

a. Data pokok informasi ketenagalistrikan; 

b. Program dan kegiatan pembangunan ketenagalistrikan; 

c. Data hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan ketenagalistrikan 

dan kebijakan pembangunan ketenagalistrikan; dan 

Data pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik. 

 

2.4. Rencana Pembangunan 

Kegiatan listrik perdesaan akan selaras jika mengcau juga teradap rencana 

pembangunan baik rencana pembangunan di pusat, provinsi dan daerah. 

 

2.4.1. Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
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Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-

2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 

(dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 yang 

ditelah ditetapkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 

2007. Visi pembangunan nasional tahun 2005–2025 adalah: 

“Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur” 

Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui 

(delapan) misi pembangunan nasional sebagai berikut: 

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, 

dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila 

2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing  

3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum  

4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu  

5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan  

6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari  

7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, 

dan berbasiskan kepentingan nasional  

8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia 

internasional  

Sementara itu, Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005–2025 yang 

berkaitan dengan dilakukannya bantuan listrik perdesaan yaitu Menjaga 

Keamanan Ketersediaan Energi. 

 

2.4.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 

2015-2019   

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan 

pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi 

pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah: 



 

 

“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian 

Berlandaskan Gotong-Royong” 

Upaya untuk mewujudkan visi pembangunan yaitu melalui 7 Misi 

Pembangunan antara lain sebagai berikut : 

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, 

menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya 

maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara 

kepulauan. 

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis 

berlandaskan negara hukum. 

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai 

negara maritim. 

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan 

sejahtera. 

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, 

dan berbasiskan kepentingan nasional. 

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. 

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia 

yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian 

dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke 

depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA. Berdasarkan 

Nawacita, untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-

sektor strategis ekonomi domestik, salah satu strateginya adalah melalui 

Kedaulatan Energi. Sehingga ketersediaan energi sangat penting untuk 

mengembangkan perekonomian domestik, yang nanti dapat berdampak terhadap 

peningkatan daya beli, pendidikan dan kesehatan masyarakat. 

 

 

2.4.3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi 

Jawa Barat Tahun 2005-2025   
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 Visi Pembangunan Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-

2025 yaitu : 

“Dengan Iman dan Taqwa, Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia” 

Upaya Perwujudan Visi Pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat 

Tahun 2005-2025 akan dicapai melalui 5 (lima) misi pembangunan jangka panjang 

antara lain yaitu : 

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang berbudaya ilmu dan 

teknologi, produktif, dan berdaya saing. 

2. Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan berbasis potensi 

daerah. 

3. Mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan lestari. 

4. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik. 

5. Memujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan. 

 

2.4.4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi 

Jawa Barat Tahun 2013-2018   

RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013-2018 merupakan tahap ketiga dari 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yaitu tahap 

memantapkan pembangunan secara menyeluruh dalam rangka penyiapan 

kemandirian masyarakat Jawa Barat. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, 

permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi di Jawa 

Barat, maka Visi Tahun 2013-2018 yaitu: 

"Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua" 

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan 

kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan 

peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut: 

1. Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya saing. 



 

 

2. Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan.  

3. Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan 

Perluasan Partisipasi Publik.   

4. Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur 

Strategis yang Berkelanjutan. 

5. Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah 

Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal.  

Untuk mewujudkan misi pembangunan Jawa Barat Tahun 2013-2018 

dilaksanakan melalui 10 skenario pembangunan Common Goals berbasis tematik 

sektoral. 

1. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan 

2. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan; 

3. Mengembangkan infrastruktur wilayah, energi dan air baku. 

a. Penanganan kemacetan lalu lintas di Metropolitan Bodebek-Karpur dan 

Bandung Raya; 

b. Infrastruktur Strategis di Koridor Bandung-Cirebon, Cianjur-Sukabumi-

Bogor, Jakarta-Cirebon, Bandung-Tasikmalaya serta Jabar Selatan; 

c. Infrastruktur jalan dan perhubungan; 

d. Infrastruktur sumber daya air dan irigasi strategis; 

e. Kawasan industri terpadu, infrastruktur permukiman dan perumahan; 

f. Jabar mandiri energi perdesaan untuk listrik dan bahan bakar 

kebutuhan domestik; dan 

g. Pemenuhan kecukupan air baku dan pengembangan infrastruktur air bersih 

perkotaan dan perdesaan di Jawa Barat 

4. Meningkatkan ekonomi non pertanian 

5. Meningkatkan ekonomi pertanian; 

6. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan; 

7. Meningkatkan pengelolaan seni, budaya dan wisata serta kepemudaan; 

8. Meningkatkan ketahanan keluarga dan kependudukan; 

9. Menanggulangi kemiskinan, Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial dan 

Keamanan; 
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10. Meningkatkan kinerja aparatur serta tata kelola pemerintahan dan pembangunan 

berbasis IPTEK; 

Sementara itu, pembangunan Wilayah Pengembangan lebih ditekankan 

pada peningkatan kegiatan ekonomi yang diharapkan memberikan peningkatan 

kesejahteraan rakyat. Kabupaten Majalengka termasuk kedalam Wilayah 

Pengembangan Ciayumajakuning. Wilayah Pengembangan ini difokuskan pada : 

a. Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan; 

b. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan 

c. Peningkatan investasi; 

d. Peningkatan produksi dan distribusi pangan (padi, jagung, kedelai dan protein 

hewani); 

e. Peningkatan infrastruktur sumberdaya air dan irigasi; 

f. Peningkatan fungsi kawasan lindung; 

g. Peningkatan kesiapan dini dan mitigasi bencana; 

h. Peningkatan pelayanan infrastruktur ketenagalistrikan; 

i. Pengembangan energi baru terbarukan 

j. Pembangunan infrastruktur transportasi; 

k. Penataan daerah otonom. 

 

2.4.5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten 

Majalengka Tahun 2005-2025 

Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten 

Majalengka tahun 2005-2025 adalah : 

“Kabupaten Majalengka Maju dan Sejahtera Berlandaskan Masyarakat 

yang Beriman dan Bertaqwa” 

Untuk mewujudkan Visi tersebut ditempuh 6 Misi Pembangunan Jangka 

Panjang Kabupaten Kuningan sebagai berikut. 



 

 

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa, sehat, 

cerdas dan berkehidupan layak serta menguasai ilmu pengetahuan dan 

teknologi (IPTEK). 

2. Mewujudkan perekonomian daerah yang stabil, dengan bertumpu pada 

pembangunan agribisnis berbasis ekonomi kerakyatan. 

3. Mewujudkan infrastruktur yang proporsional dan berkelanjutan. 

4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik. 

5. Mewujudkan Kelestarian Lingkungan Hidup 

Berkaitan dengan Misi yang ketiga yaitu mewujudkan infrastruktur yang 

proporsional dan berkelanjutan, arah pembangunan infrastruktur di Kabupaten 

Majalengka salah satunya adalah Pelayanan Energi dan Telekomunikasi. 

Pembangunan Energi diarahkan untuk meningkatkan akses dan cakupan pelayanan 

kepada masyarakat, diikuti dengan mengembangkan energi yang bersumber dari 

potensi terbaharukan, sebagai antisipasi bertambahnya jumlah penduduk dan 

antisipasi terhadap berkembangnya industri, perdagangan dan jasa akibat 

pembangunan strategis, sedangkan pembangunan telekomunikasi diarahkan untuk 

meningkatkan akses dan cakupan pelayanan masyarakat terhadap telekomunikasi 

dalam menunjang kegiatan sosial, budaya dan ekonomi. 

 

2.4.6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 

Berdasrakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Kuningan Tahun 2014-2018, Kabupaten Kuningan memiliki visi 

pembangunan yaitu : 

“Majalengka Makmur” 

Dalam rangka pencapaian Visi tersebut di atas, maka telah ditetapkan Misi 

sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, 

lingkungan, dan sarana prasarana perekonomian dalam rangka pencapaian 

pembangunan yang berkelanjutan; 
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2. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan 

berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan 

kesejahteraan aparatur; 

3. Membangun iklim investasi yang kondusif dan pemberdayaan Usaha Mikro 

Kecil Menengah (UMKM) untuk mencapai pemerataan kesejahteraan 

masyarakat; 

4. Meningkatkan daya saing daerah dengan berfokus pada pemanfaatan sumber 

daya alam, sumber daya manusia, inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi 

dengan mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan; 

5. Mewujudkan Desa Mandiri; 

6. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama disertai 

penyediaan sarana prasarana keagamaan yang memadai. 

 Misi pertama merupakan misi yang berkaitan dengan ketenagalistrikan, 

yang dilaksanakan oleh Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten 

Kuningan. Sasaran Pertama meningkatnya kualitas dan pembangunan infrastruktur 

serta prasarana sosial dasar masyarakat dengan Strategi Pertama, meningkatkan 

pelayanan energi dan ketenaga listrikan, dengan arah kebijakan : Peningkatan 

cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan. Strategi 

Kedua, meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam, dengan arah 

kebijakan: Peningkatan pengelolaan sumber daya mineral dan mengendalikan 

penggunaan air tanah. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Pada bab ini akan diuraikan konsepsi pendekatan dan metodologi  peneliti 

di dalam mempersiapkan, melaksanakan dan menyelesaikan  pekerjaan 

“Pengembangan Program Listrik Perdesaan (Lisdes) Tahun dalam Meningkatkan 

Indeks  Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Majalengka (Studi Kasus 

Masyarakat Miskin)”. Pendekatan dan metodologi pelaksanaan pekerjaan yang 

akan dikembangkan peneliti dimaksudkan untuk memberikan gambaran cara 

penanganan pekerjaan dan membuat sistematika pelaksanaan pekerjaan untuk 

mencapai tujuan dan memenuhi ruang lingkup pekerjaan. Metodologi disusun 

sesuai dengan tahapan pekerjaan dan dijabarkan dalam bentuk diagram metodologi 

pelaksanaan pekerjaan. 

Langkah-langkah yang dilakukan konsultan untuk merumuskan pendekatan 

dan metodologi pelaksanaan pekerjaan ini adalah sebagai berikut : 

1. Analisis dan pengembangan terhadap Kerangka Program Kerja. Hasilnya 

kemudian digunakan sebagai dasar untuk merumuskan metodologi yang akan 

diterapkan, membuat rencana kerja, susunan organisasi pelaksanaan dan 

tenaga ahli yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan pekerjaan. 

2. Menganalisa dan merumuskan metodologi yang paling baik diterapkan dalam 

pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan 

sebagiamana telah ditentukan dalam Program Kerja yaitu dalam bagian 

tujuan dan ruang lingkup pekerjaan. Rumusan metodologi yang akan 

diterapkan tersebut diuraikan dalam bab ini. 
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3. Menyusun dan menetapkan rencana kerja sebagai hasil jabaran dari 

metodologi yang dipilih. Rencana peneliti diuraikan dalam bab Khusus yang 

terpisah dari bab ini. 

Pengembangan program listrik perdesaan  sama pentingnya dengan fungsi-

fungsi manajemen lainnya, yaitu perencanaan, pengorganisasian atau pelaksanaan, 

pemantauan (monitoring) dan pengendalian. Terkadang fungsi monitoring dan 

fungsi evaluasi, sulit untuk dipisahkan. 

Penyusunan sistem dalam organisasi dan pembagian tugas, fungsi serta 

pembagian peran pihak-pihak dalam organisasi, adakalanya tidak perlu dipisah-

pisah secara nyata. Fungsi manajemen puncak misalnya, meliputi semua fungsi dari 

perencanaan, pengembangan sampai pengendalian. Oleh karena itu, evaluasi sering 

dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah dalam suatu rapat kerja, rapat 

pimpinan, atau temu muka, baik secara reguler maupun dalam menghadapi 

kejadian-kejadian khusus lainnya. 

Sebagai bagian dari fungsi manajemen, fungsi pengembangan tidaklah 

berdiri sendiri. Fungsi-fungsi seperti fungsi pemantauan dan pelaporan sangat erat 

hubungannya dengan fungsi evaluasi. Di samping untuk melengkapi berbagai 

fungsi di dalam fungsi-fungsi manajemen, evaluasi sangat bermanfaat agar 

organisasi tidak mengulangi kesalahan yang sama setiap kali. Organisasi yang gagal 

mengidentifikasi kesalahan yang sama yang dilakukan secara terus menerus, tidak 

akan tumbuh dan berkembang sebagai organisasi yang unggul. 

 

3.1 Pendekatan 

Dalam dokumen perencanaan, pembangunan yang dilaksanakan terdiri dari 3 

strata pokok, yaitu tingkat kebijakan (policy), program dan kegiatan 

(activity/project). Pada masing-masing strata tersebut memiliki tingkatan indikator 

yang berbeda-beda pula. Dalam lingkup evaluasi kinerja, maka focus evaluasi 

kinerja adalah pada pencapai kebijakan, program dan kegiatan berdasarkan 



 

 

indikator-indikator yang digunakan. Secara diagramatis, tingkatan indikatornya 

dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Tingkatan Evaluasi 

Diagram diatas menunjukkan bahwa pencapaian kebijakan yang diukur 

dengan indikator manfaat (benefit) atau dampak (impact) dapat dicapai melalui 

pelaksanaan program-program. Keberhasilan pencapaian program-program yang 

diukur dengan indikator hasil (outcome) dapat dicapai melalui pelaksanaan 

kegiatan. Pencapaian kegiatan adalah berupa pencapaian keluaran (output) tertentu 

dari sejumlah sub-kegiatan dengan menggunakan sumber daya (input) tertentu, 

dalam hal ini adalah anggaran. 

Dengan demikian, kegiatan dan sub-kegiatan yang bersifat dinamis setiap 

tahun sesuai dengan kebutuhan pencapaian program, sedangkan program dalam 

rangka mencapai kebijakan relatif tetap dalam jangka menengah.  Perubahan 

program dapat dilakukan dalam kondisi terdapat perubahan mendasar atau sangat 

penting/strategis untuk dilakukan. 

Dengan demikian pendekatan konseptual yang dilakukan untuk 

melaksanakan studi ini yaitu: 
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a. Menyusun indikator dan parameter penilaian evaluasi kinerja program 

Kegiatan Listrik Perdesaan, baik pada saat perencanaan, pemograman 

maupun pelaksanaan kegiatan. 

b. Melakukan kajian literatur, serta kajian terhadap peraturan dan kebijakan 

yang berkaitan dengan pelaksanaan program Kegiatan Listrik Perdesaan 

c. Menjaring masukan dari para narasumber dan stakeholder terkait. 

d. Melakukan identifikasi program Kegiatan Listrik Perdesaan. 

e. Melakukan survey lapangan di 109 desa yang ada di Kabupaten Majalengka. 

f. Melakukan analisis kinerja program Kegiatan Listrik Perdesaan. 

g. Merumuskan hasil analisis berdasarkan hubungan output, input, outcome, 

benefit dan impact sebagai penilaian akhir evaluasi kinerja manfaat program 

Kegiatan Listrik Perdesaan, baik pada saat perencanaan, pemograman 

maupun pelaksanaan kegiatan. 

Sejalan dengan pendekatan konseptual yang telah diuraikan tersebut di atas, 

maka sasaran evaluasi kinerja program Kegiatan Listrik Perdesaan diharapkan 

dapat memberikan temuan-temuan mendasar seperti : 

 Tingkat capaian terhadap tujuan kegiatan pengembangan Kegiatan Listrik 

Perdesaan; baik menyangkut kondisi pengoperasiannya, besar tidaknya 

perhatian dan keterlibatan masyarakat, capaian kinerja keuangan, maupun 

tingkat kelangsungan-hidup (sustainability) dari  program tersebut (seperti: 

kontinuitas, design dan konstruksi yang sesuai syarat, tinggi-rendahnya 

perhatian dan partisipasi masyarakat, kondisi pengelolaan serta operasi dan 

pemeliharaan). 

 Tingkat capaian dampak manfaat yang diharapkan, baik dampak terhadap 

sosial ekonomi masyarakat, dampak terhadap lingkungan, maupun terhadap 

kelembagaan serta perbaikan kebijakan yang ada. 



 

 

 Penilaian secara umum, termasuk ketepatan sasaran lokasi kegiatan, efisiensi 

pemanfaatan, efektifitas penggunaan dana termasuk kontribusi daerah dan 

masyarakat, keberlanjutan program, dll.   

 

3.2 Metodologi 

3.2.1 Metodologi Penentuan Lokasi Studi/Sampel 
Dalam proses evaluasi kinerja manfaat program pelaksanaan Kegiatan 

Listrik Perdesaan, diperlukan adanya kajian atas setiap karakteristik permasalahan 

yang muncul dalam penyelenggaraannya, mulai dari tahap perencanaan, tahap 

pelaksanaan, kesinambungan program/kegiatan, kelengkapan laporan sampai 

dengan pemanfaatannya oleh masyarakat.  

Hal ini dilakukan untuk memperlihatkan fakta dan aktualisasi kinerja 

kegiatan program Kegiatan Listrik Perdesaan. Proses ini dilaksanakan dengan 

melakukan survey lapangan guna melakukan cross check atas hasil identifikasi 

permasalahan secara desk study yang telah dilakukan sebelumnya. 

 

3.2.2 Metodologi Survey 

1. Sumber Data 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui survei lapangan.  

Data primer akan diperoleh melalui instrument kuesioner. Data sekunder 

diperoleh dari data-data yang tersedia di  Badan Pusat Statistik, Departemen 

dan Dinas yang berhubungan dengan listrik perdesaan maupun sumber-

sumber lainnya yang relevan dari berbagai institusi. 

 

 

2. Pengumpulan Data  

Alat yang diperlukan untuk mengumpulkan data yang diperlukan disebut 

instrumen. Setiap instrumen akan digunakan untuk mengumpulkan data 

dengan karakteristik yang berbeda. Adapun alat dalam memperoleh data dan 

informasi (instrumen) adalah sebagai berikut : 

a. Kuesioner 
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b. Observasi Lapangan 

c. Kajian Literatur/Dokumen 

d. Indepth Interview 

e. Dokumentasi/Foto 

3. Pedoman Survey (Kuesioner) 

Kerangka pengukuran yang merupakan konsep survei selanjutnya dituangkan 

dalam instrumen berupa: 

a) Kuesioner untuk rumah tangga/masyarakat 

b) Kuesioner untuk lembaga. 

Pendekatan dan Metode Pekerjaan Pengembangan Program Listrik 

Perdesaan (Lisdes)  dalam Meningkatkan Indeks  Pembangunan Manusia (IPM) di 

Kabupaten Majalengka (Studi Kasus Masyarakat Miskin) dapat di lihat pada 

gambar berikut ini. 

  

  



 

 

TAHAPAN PERSIAPAN SURVEY, PENGOLAHAN  DAN ANALSISIS PENYUSUNAN RENCANA 

             

              

              

              

AKTIVITAS             

              

              

              

              

 

              

METODE/ * Desk Studi * Kuesioner * Analsis  RMBE 

* Analisa  Deskriptif/Perbandingan 

* Analisis   

PENDEKATAN * Studi Literatur * Interview * Analsis  Regresi *Penyusunan Rencana 

        

DATA * Buku Literatur * Sekunder     * Hasil Analisis Sebelumnya 

  * Data Bapeda, BPS,  * Primer         

  * Data Profil  Listrik           

    

    Tersedianya  Informasi Tentang Evaluasi Model  Penyelesaian 

TARGET OUTPUT * Disain Survey, Alat Analisis 

  * Rencana Kerja 

  * Rencana Pengerahan Tenaga Ahli 

LAPORAN LAP. PENDAHULUAN LAPORAN  ANTARA LAP. AKHIR 

ANALISIS   

RMBE Pengolahan Data 

Sekunder & 

Primer 
Data Primer 

Model Penyelesaian 

Untuk Mengatasi 

Permasalahan Yang 

Timbul Dari 

Pelaksanaan 

Pengembanagn 

Desain 

Penelitian 

dan Survey 

Studi Literatur 

ANALISIS 

Deskriftif/ 

Perbandingan Analisis  Faktor 

Kendala & 

Pendukung 

Data 

Sekunder 

Studi Kajian 

Sebelumnya/ 

Data Sekunder 

ANALISIS  

Regresi 

Gambar 3.2 Pendekatan dan Metode Kegiatan Listrik Perdesaan 
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3.2.3 Penentuan Pengambilan Data 

 Metode penentuan pengambilan data pada kegiatan ini yaitu 

menggunakan metode sensus. Adapun yang menjadi sasaran sensus adalah seluruh 

desa yang menerima bantuan listrik perdesaan pada tahun 2014-2015 di Kabupaten 

Majalengka yakni sebanyak 109 desa. Dimana nantinya penerima bantuan yang ada 

di seluruh desa yang mendapatkan bantuan akan diambil sampel sebanyak 3-10 

sampel penerima bantuan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi kegiatan listrik 

perdesaan tahun 2014-2015 di Kabupaten Majalengka. Hal ini disebabkan karena 

penentuan sampel pada penerima bantuan menggunakan metode kejenuhan yang 

didasari dengan berbagai peraturan mengenai pengambilan sampel pada 

karakteristik yang bersifat homogen. 

 

3.2.4 Metodologi Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan adalah kombinasi antara analisis data 

kuantitatif dan data kualitatif/deskriptif diuraiakan sebagai berikut : 



 

 

i 
 

a. Analisis RBME 

Metode Results-Based Monitoring & Evaluation/RBME ini merupakan suatu metode 

yang bermanfaat untuk:  

- Mengukur seberapa baiknya kinerja suatu organisasi/instasi pemerintah;  

- Merupakan suatu management tool;  

- Mengukur  dengan menekankan pada penilaian pencapaian.  

 

 

- Sangat baik jika, EK = 85% - 100%  

- Baik  jika, EK = 70% - < 85%  

- Cukup jika, EK = 55% - < 70%  

- Kurang baik jika, EK = < 55%  

Sumber : Penilaian evaluasi kinerja berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala 

Lembaga Administrasi Negara No. 239/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman 

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sedangkan interval 

penilaian terdapat pada modul sosialisasi sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (AKIP). 

b. Analisis Perbandingan (Komparatif) 

Yaitu perbandingan indikator manfaat prasarana kegiatan listrik perdesaan antara 

sebelum dan sesudah dilaksanakannya kegiatan listrik perdesaan di masing-masing 

lokasi sasaran. 

c. Analisis Regresi 

Analisis regresi merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

korelasi antar variabel.  Analisis regresi lebih akurat dalam analisis korelasi karena 

tingkat perubahan suatu variabel terhadap variabel lainnya dapat ditentukan). Selain 

itu, forecasting nilai variabel terikat pada nilai variabel bebas lebih akurat. Hal ini 

disebabkan karena analisis regresi dapat digunakan untuk membuat model kausalitas 

dalam memprediksi jumlah pada suatu variabel yang ingin diprediksi/dilakukan 

forecasting. 

%100x
Rencana

Realisasi
EK 
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Regresi linier adalah regresi yang variabel bebasnya (variabel X) berpangkat paling 

tinggi satu. Utk regresi sederhana, yaitu regresi linier yang hanya melibatkan dua 

variabel (variabel X dan Y), sementara regresi linier berganda (variabel yang 

digunakan lebih dari dua). 

Berikut ini adalah persamaan regresi linier sederhana: 

Y = a + bX1 

Sementara persamaan regresi linier berganda, yaitu : 

Y = a + bX1 + bX2 +……..bXn 

Keterangan : 

a = Konstanta/intersep 

b = Koefisien Regresi/slop 

Y = Variabel Y (variabel yang diprediksi) 

X1 = Variabel X1 (variabel X1 yang mempengaruhi prediksi) 

X2 = Variabel X2 (variabel X2 yang mempengaruhi prediksi) 

Xn = Variabel Xn (variabel Xn yang mempengaruhi prediksi) 

Ketentuan hasil regresi : 

 Hubungan positif menyatakan hubungan semakin besar nilai pada variabel X, 

diikuti pula perubahan dengan semakin besar nilai pada variabel Y.  

 Hubungan negatif menyatakan hubungan semakin besar nilai pada variabel X, 

diikuti pula perubahan dengan semakin kecil nilai pada variabel Y. 

 

3.3 Indikator dan Parameter Evaluasi Kinerja 

Berikut ini adalah indikator dan parameter evaluasi kinerja pelaksanaan dan kinerja 

manfaat bantuan listrik perdesaan di Kabupaten Majalengka.  

Uraian Indikator Parameter 

Input Ketepatan Lokasi Bantuan 

  Ketepatan Penerima Bantuan 



 

 

iii 
 

Uraian Indikator Parameter 

Evaluasi 

Kinerja 

Pelaksanaan 

  Ketidakmampuan Pemasangan Secara Mandiri 

  Komitmen Stakeholder (PLN dan Pemda) 

  
Kemampuan Masyarakat Dalam Penggunaan 

Instalasi 

Output Kesesuaian Dengan Spesifikasi Bantuan 

  Ketepatan Jadwal Pemasangan 

  Perawatan 

  Tingkat Pengontrolan 

Outcome Jumlah Penerima Manfaat 

Dampak IPM 

Evaluasi 

Kinerja 

Manfaat 

Keberfungsian Meteran 

  Kabel 

  Titik Lampu 

  Stop Kontak 

  Saklar Series 

  Saklar Tunggal 

  Roset 

  Tedos 

  MCB 

  Kebermanfaatan Tiang 

  Kesesuaian Dengan Rencana Penerima 

  Arus listrik 

  Kontinuitas listrik 

Kesesuaian Meteran 

  Kabel 

  Titik Lampu 

  Stop Kontak 

  Saklar Series 

  Saklar Tunggal 

  Roset 

  Tedos 

  MCB 

  Ketepatan Pemasangan Tiang 

  Kualitas Tiang 

  

Kesesuaian Bantuan Dengan Dokumen 

Perencanaan 
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4.1. Kondisi Geografis dan Administratif 

Kabupaten Kabupaten Majalengka yang dikenal dengan julukan kota angin secara 

geografis terletak pada posisi sebelah barat antara 108° 03’- 108° 19’ Bujur Timur, sebelah timur 

108° 12’ – 108° 25’ Bujur Timur, sebelah utara antara 6° 36’ – 6° 58’ Lintang Selatan dan sebelah 

selatan 6° 43’ – 7° 03’ Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah: 

- Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Indramayu 

- Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan 

- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya  

- Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Sumedang 

Luas Wilayah Kabupaten Majalengka adalah 1.204,24 Km2 atau sekitar 2,71 % dari luas 

Wilayah Propinsi Jawa Barat (yaitu kurang lebih 44.357,00 Km2) dengan ketinggian tempat antara 

19 - 857 m di atas permukaan laut. Di lihat dari topografinya Kabupaten Majalengka dapat dibagi 

dalam tiga zona daerah, yaitu:  

- Daerah pegunungan dengan ketinggian 500-857 m di atas permukaan laut dengan luas 

482,02 Km² atau 40,03% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Majalengka.  

- Daerah bergelombang/berbukit dengan ketinggian 50-500m di atas permukaan laut dengan 

luas 376,53 Km² atau 31,27% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Majalengka. 

- Daerah dataran rendah dengan ketinggian 19-50m di atas permukaan laut dengan luas 

345,69 Km² atau 28,70% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Majalengka. 

Suhu udara pada tahun 2015 di Kabupaten Majalengka rata-rata berkisar antara 26,2°C 

sampai 29,5°C. Suhu udara maksimum terjadi pada bulan Oktober yaitu 36,4°C, sedangkan suhu 

udara minimum terjadi pada bulan Agustus dengan suhu sebesar 22,0°C. Untuk Curah hujan 

sepanjang tahun 2015 Kabupaten Majalengka diguyur hujan, dengan curah hujan tertinggi terjadi 

pada bulan Januari 2015 yang mencapai 426 mm dengan jumlah hari hujan 21, dan terendah pada 

bulan Oktober yaitu 0 mm dengan jumlah hari hujan 1. 
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Gambar 4.1 Peta 

Kabupaten Majalengka 

Jumlah 

Pemerintahan 

terendah di Kabupaten 

Majalengka berdasarkan 

satuan lingkungan 

setempat terdiri dari 2.239 

Rukun Warga/Rukun Keluarga dan 6.559 Rukun Tetangga, dengan rasio RT terhadap RW sebesar 

3. Secara Administratif pada akhir Tahun 2015 Kabupaten Majalengka terdiri dari 26 Kecamatan 

dan 343 Desa. Dari 343 desa tersebut 330 berstatus desa dan 13 berstatus kelurahan. Bila dilihat 

dari klasifikasi desanya terdapat 292 desa swadaya mula, 34 desa swadaya madia, 7 desa swakarya 

mula, 9 desa swakarya madia dan 1 desa swasembada mula. 

Tabel 4.1 Banyaknya Desa, Kelurahan dan Satuan Lingkungan Setempat (SLS) Menurut 

Kecamatan di Kabupaten Majalengka Tahun 2015 
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Kecamatan Desa Kelurahan RW RT 

Lemahsugih 19 0 328 19 

Bantarujeg 13 0 313 13 

Malausma 11 0 267 11 

Cikijing 15 0 346 15 

Cingambul 13 0 223 13 

Talaga 17 0 322 17 

Banjaran 13 0 288 13 

Argapura 14 0 223 14 

Maja 18 0 272 18 

Majalengka 4 10 348 4 

Cigasong 7 3 172 7 

Sukahaji 13 0 190 13 

Sindang 7 0 85 7 

Rajagaluh  13 0 198 13 

Sindangwangi 10 0 159 10 

Leuwimunding 14 0 301 14 

Palasah 13 0 278 13 

Jatiwangi 16 0 385 16 

Dawuan 11 0 242 11 

Kasokandel 10 0 265 10 

Panyingkiran 9 0 170 9 

Kadipaten 7 0 211 7 

Kertajati 14 0 172 14 

Jatitujuh 15 0 203 15 

Ligung 19 0 334 19 

Sumberjaya 5 0 261 5 

Jumlah 330 13      6.556  330 

Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016  

 

4.2. Kondisi Kependudukan 

Kesejahteraan penduduk merupakan sasaran utama dari pembangunan. Sasaran ini tidak 

mungkin tercapai bila pemerintah tidak dapat memecahkan permasalahannya. Permasalahan 

tersebut diantaranya besarnya jumlah penduduk dan tidak meratanya penyebaran penduduk. 

Jumlah penduduk Kabupaten Majalengka pada tahun 2015 berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk 

2010-2020 adalah 1.182.109 jiwa terdiri dari 590.690 jiwa laki-laki dan 591.419 jiwa perempuan. 

Dari data tersebut terlihat bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah 

penduduk laki-laki dengan sex ratio 99,88 artinya untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 

98,88 penduduk laki-laki. 

Tabel 4.2 Kondisi Kependudukan Kabupaten Majalengka Tahun 2015 
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Uraian 2015 

Jumlah Penduduk 1.182.109 

Laki-laki (jiwa)  590.690 

Perempuan (jiwa) 591.419 

Laju Pertumbuhan Penduduk (%) 0,49 

Kepadatan Penduduk (jiwa/km²) 982 

Sex Ratio (L/P)  99,88 

Persentase terhadap Penduduk Jabar (%) 2,56 

Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016  

Kepadatan penduduk menunjukkan persebaran penduduk di suatu daerah tertentu yang 

diperoleh dengan membagi jumlah penduduk dengan luas wilayah. Rata-rata kepadatan penduduk 

Kabupaten Majalengka pada tahun 2015 adalah 982 Jiwa/Km², kepadatan penduduk tertinggi 

berada di Kecamatan Jatiwangi dengan kepadatan 2.085 Jiwa/Km² dan kepadatan terendah berada 

di Kecamatan Kertajati dengan kepadatan 305 Jiwa/Km². Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat 

pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.3 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk  

di Kabupaten Majalengka Tahun 2015 

Kecamatan Luas Wilayah Km² Jumlah Penduduk Kepadatan Penduduk (orang/Km²) 

Lemahsugih 78,64 57.775                         735  

Bantarujeg 66,52 43.318                         651  

Malausma 45,04 42.195                         937  

Cikijing 43,54 58.722                      1.349  

Cingambul 37,03 35.986                         972  

Talaga 43,5 43.028                         989  

Banjaran 41,98 24.273                         578  

Argapura 60,56 34.221                         565  

Maja 65,21 48.900                         750  

Majalengka 57 70.713                      1.241  

Cigasong 24,17 33.865                      1.401  

Sukahaji 32,52 40.036                      1.231  

Sindang 23,97 14.607                         609  

Rajagaluh  34,37 41.964                      1.221  

Sindangwangi 31,76 30.778                         969  

Leuwimunding 32,46 58.112                      1.790  

Palasah 38,69 47.243                      1.221  

Jatiwangi 40,03 83.460                      2.085  
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Kecamatan Luas Wilayah Km² Jumlah Penduduk Kepadatan Penduduk (orang/Km²) 

Dawuan 23,8 45.640                      1.918  

Kasokandel 

31,61 46.744                      1.479  

Panyingkiran 22,98 30.160                      1.312  

Kadipaten 21,86 43.632                      1.996  

Kertajati 138,36 42.162                         305  

Jatitujuh 73,66 51.167                         695  

Ligung 62,25 56.795                         912  

Sumberjaya 32,73 56.613                      1.730  

Jumlah 1.204,24        1.182.109                          982  

Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016  

 

4.3. Kondisi Ketenagakerjaan 

Dari total penduduk usia kerja (15tahun ke atas), sebagian besar penduduk Kabupaten 

Majalengka termasuk dalam angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dari tahun 2014 

ke tahun 2015 mengalami penurunan yaitu dari 71,42 persen menjadi 67.98 persen. Pasar tenaga 

kerja di Kabupaten Majalengka juga ditandai dengan tingginya angka kesempatan kerja. Hal ini 

dapat dilihat dari tingginya persentase penduduk usia kerja yang bekerja yang besarnya mencapai 

95,99 persen pada tahun 2015. 

Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka terlihat mengalami penurunan selama kurun 

waktu 2014-2015. Dari semula sebesar 4,47 persenpada tahun 2014 menjadi 4,01 persen pada 

tahun 2015. Sedangkan pada Tahun 2014 UMK Majalengka tercatat sebesar Rp. 1.245.000 naik 

menjadi Rp. 1.409.000 pada tahun 2015. 

 

Tabel 4.4 Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Majalengka  

Tahun 2014-2015 

Uraian 2014 2015 

TPAK (%) 71,42 67,98 

Angkatan Kerja (orang) 628.959 604.969 

Bekerja (orang) 600.843 580.729 

Bukan Angkatan Kerja (orang) 251.713 284.913 

Bekerja (%) 95,53 95,99 

TPT (%) 4,47 4,01 

Pengangguran (orang) 28.116 24.240 

Kesempatan Kerja (%) 95,53 95,99 

UMK (Rp) 1.245.000 1.409.000 

Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016  
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Sementara itu, berkaitan dengan pekerjaan penduduk di Kabupaten Majalengka. Mayoritas 

penduduk Kabupaten Majalengka pada tahun 2015 bekerja di sektor pertanian, perkebunan, 

kehutanan, perburuan, dan perikanan yaitu sebanyak 172.341 orang, diikuti sektor perdagangan 

besar, eceran, rumah makan dan hotel sebanyak 155.786 orang, dan industri pengolahan sebanyak 

103.398 orang. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja  

Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Majalengka Tahun 2015 

Lapangan Pekerjaan Utama Laki-Laki Perempuan Jumlah 

1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan 108.930 63.411 172.341 

2. Industri Pengolahan 47.284 56.114   103.398  

3. Perdagangan Besar, Eceran,Rumah Makan, dan 

Hotel 

86.393  69.393  155.786  

4. Jasa Kemasyarakatan 40.796  31.114  71.940  

5. Lainnya (Pertambangan dan Penggalian, Listrik, 

Gas & Air, Bangunan, Angkutan, Pergudangan, dan 

Komunikasi, Keuangan, Asuransi, Usaha \ Persewaan 

Bangunan , Tanah dan Jasa Perusahaan 

76.192  1.072  77.264  

Jumlah 359.959  221.134   580.729  

Sumber : Kabupaten Majalengka dalam angka Tahun 2016  

 

4.4.Kondisi Sosial 

4.4.1. Pendidikan 

Pendidikan dicerminkan oleh Rata-rata Lama Sekolah (RLS) usia 25 tahun ke atas dimana 

rata-rata seorang penduduk Majalengka menghabiskan 6,8 tahun untuk mengenyam pendidikan 

formal selama hidupnya. Komponen pendidikan lainnya yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) 

sebesar 11,74 tahun, artinya seorang penduduk Majalengka yang berusia lebih dari 7 tahun 

memiliki harapan akan bersekolah hingga 11,74 tahun mendatang. 

Hasil Susenas Tahun 2015 dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS) menunjukkan 

bahwa 100,0 persen penduduk usia 7-12 tahun atau setara usia tingkat SD sedang bersekolah, 

artinya tidak ada penduduk usia 7-12 tahun yang tidak bersekolah. APS pada kelompok usia 13-
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15 tahun (setara dengan tingkat SMP)  masih diatas 90 persen, sedangkan untuk kelompok usia 

16-18 tahun (setara dengan tingkat SMA) menurun hingga 58,8 persen. 

 

Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 

Gambar 4.2 Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Majalengka (%) Tahun 2015 

Peningkatan kualitas di bidang pendidikan terkait erat dengan ketersediaan fasilitas 

pendidikan. Pada tahun 2015 dari data Dinas Pendidikan diperoleh jumlah sekolah pada tingkat 

SD sebanyak 744 sekolah, pada tingkat SMP/MTS jumlah sekolah sebanyak 181 sekolah 

sedangkan pada tingkat SMA/SMK/MA jumlah sekolah sebanyak 99 sekolah. 

 

Tabel 4.6 Sarana Pendidikan Kabupaten Majalengka Tahun 2015 

Uraian 2015 

Jumlah TK/RA 602 

Jumlah SD/MI 744 

Jumlah SMP/MTS 181 

Jumlah SMA/SMK/MA 99 

Sumber: BPS Kab. Majalengka, Susenas 2015 

Jika dilihat dari ijasah tertinggi yang dimiliki sebagian besarnya adalah ijasah SD/MI yaitu 

mencapai 47 persen. Sedangkan yang memiliki ijasah perguruan tinggi (diploma dan diatasnya) 

hanya mencapai 3,9 persen. 
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Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 

 

Gambar 4.3 Ijasah Tertinggi yang dimiliki penduduk usia 15 tahun  

ke atas Tahun 2015 

 

4.4.2. Kesehatan 

Keberadaan sarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Majalengka sangat penting dalam 

menunjang program-program kesehatan. Sarana pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten 

Majalengka berupa puskesmas dan jaringannya, RSUD dan beberapa jenis pelayanan kesehatan 

swasta serta Rumah Sakit Khusus Bedah milik swasta.  

Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat 

memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, merata dan murah. Sekitar 29 persen puskesmas 

menjadi rujukan penduduk untuk berobat jalan. Hal ini mengindikasikan bahwa fasilitas tersebut 

cukup mudah dijangkau oleh penduduk dan tidak perlu mengeluarkan biaya kecuali jika harus ada 

tindakan khusus.  

Tabel 4.7 Fasilitas Kesehatan Kabupaten Majalengka Tahun 2015 

Fasilitas Jumlah 

RSUD Puskesmas 2 

DTP Puskesmas Non 9 

Non DTP Puskesmas 23 

Pembantu Polindes 71 

Posyandu 147 

Klinik/Balai Pengobatan 1.461 
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Sumber: BPS Kab. Majalengka, Susenas 2015 

Tabel 4.8 Tempat Berobat MasyarakatMajalengka Tahun 2015 (%) 

Tempat Berobat Jalan Presentase 

Rumah Sakit  7,24 

Praktek Dokter/Bidan  53,48 

Klinik/Praktek Dokter Bersama  8,94 

Puskesmas/Pustu 28,92 

UKBM* 3,58 

Pengobatan Tradisional 2,17 

Lainnya 1,69 

*UKBM terdiri dari Poskesdes,Polindes, Posyandu dan Balai Pengobatan 

Sumber: BPS Kab. Majalengka, Susenas 2015 

Program pemerintah Kabupaten Majalengka dalam meningkatkan status gizi balita yang 

bersifat jangka pendek yaitu dengan intervensi pemberian makanan tambahan (PMT) serta 

imunisasi dan kesehatan lingkungan. Jumlah balita dengan status gizi baik mencapai 91,65 persen 

sedangkan gizi buruk hanya 0,42 persen. 

 

Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 

Gambar 4.4 Status Gizi Balita (%) di Kabupaten Majalengka Tahun 2015 

 

Jumlah kasus penyakit yang terjadi diKabupaten Majalengka pada tahun 2015, kasus 

tertinggi adalah penyakit diare dengan jumlah kasus 25.297 kasus. Sementara penyakit TB berada 

pada posisi ke duadengan jumlah 1.575 kasus  

Tabel 4.9 Kasus Penyakit Terbesar yang di Alami Penduduk  

di Kabupaten Majalengka Tahun 2015 

No Jenis Penyakit Jumlah Kasus 

1. Diare 25.297 

2. TB 1.575 

3. TB BTA+ 1.312 

4. DBD 306 
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5. HIV 45 

6. Aids 42 

7. Syphilis 10 

Total 28.587 
Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 

 

4.4.3. Indeks Pembangunan Manusia 

Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat 

perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjelaskan bagaimana penduduk 

dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. 

Indeks Pembangunan Manusia dapat dijadikan tolak ukur dalam menentukan keberhasilan 

pembangunan Sumber Daya Manusia disuatu wilayah. Selama kurun waktu tiga tahun terakhir, 

IPM Kabupaten Majalengka terus mengalami peningkatan. Hal ini secara umum karena adanya 

program-program yang dijalankan pemerintah daerah serta dukungan seluruh lapisan masyarakat. 

Angka IPM Kabupaten Majalengka pada tahun 2015 adalah 64,75 berada dalam kategori 

sedang (60<IPM<70). Dari komponen kesehatan diwakili oleh komponen Angka Harapan Hidup 

(AHH) sebesar 69,06 persen artinya rata-rata penduduk Majalengka dapat bertahan hidup sampai 

usia 69 tahun. Pada tahun 2014, IPM Kabupaten Majalengka sebesar 64,07 dan 63,71 pada tahun 

2013. 

Tabel 4.10 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Majalengka Tahun 2013-2015 

Tahun Majalengka Jawa Barat 

2013  63,71 68,25 

2014  64,07 68,80 

2015  64,75 69,50 

Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 

Secara umum angka IPM Kabupaten Majalengka berada di bawah Jawa Barat, artinya 

secara kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Majalengka masih berada dibawah rata-rata 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.  
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Komponen pendidikan dicerminkan oleh Rata-rata Lama Sekolah (RLS) usia 25 tahun ke 

atas dimana rata-rata seorang penduduk Majalengka menghabiskan 6,8 tahun untuk mengenyam 

pendidikan formal selama hidupnya. Komponen pendidikan lainnya yaitu Harapan Lama Sekolah 

(HLS) sebesar 11,74 tahun, artinya seorang penduduk Majalengka yang berusia lebih dari 7 tahun 

memiliki harapan akan bersekolah hingga 11,74 tahun mendatang. 

Komponen terakhir yang menjadi pembentuk IPM adalah PPP/Pengeluaran per kapita 

sebesar 8.477 ribu rupiah, artinya pengeluaran per kapita penduduk Majalengka rata-rata sebesar 

8.477.000 rupiah. 

 

Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 

Gambar 4.5 Komponen Pembentuk IPM Kabupaten Majalengka  

Tahun 2015 

Capaian Pembangunan Manusia di Kabupaten Majalengka selama kurun waktu 2013-2015 

berada dibawah Kabupaten Cirebon, Kuningan, dan Kota Cirebon serta diatas Indramayu. Selama 

periode ini IPM seluruh kabupaten yang ada di Wilayah Ciayumajakuning berada pada kategori 

sedang (60=IPM<70) sedangkan Kota Cirebon berada pada kategori tinggi (70=IPM<80). 
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Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 

Gambar 4.6 Indeks Pembangunan Manusia di Wilayah Ciayumajakuning 

 

4.5.Kondisi Ekonomi 

4.5.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Majalengka Atas Dasar Harga Berlaku 

Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2015 terus mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. 

Nilai PDRB Kabupaten Majalengka adh berlaku tahun 2015 sebesar 21.249.129 (dalam juta 

rupiah), nilai ini lebih besar dibandingkan pada tahun 2014 yang hanya sebesar 19.192.943 (dalam 

juta rupiah). Begitu juga dengan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Majalengka Atas 

Dasar Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2014 yang terus mengalami 

peningkatan pada setiap tahunnya. Nilai PDRB Kota Makassar adh konstan 2010 tahun 2015 
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sebesar 16.590.224 (dalam juta rupiah), nilai ini lebih besar dibandingkan pada tahun 2014 yang 

hanya sebesar  15.750.390 (dalam juta rupiah). Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 

berikut ini. 

Tabel 4.11 PDRB Kabupaten Majalengka  

Tahun 2011-2015 (juta rupiah) 

Uraian 2010 2011 2012 2013 2014* 2015** 

PDRB Berlaku 12.883.188 14.135.274 15.691.229 17.543.189 19.192.943 21.249.129 

PDRB Konstan 12.883.188 13.490.257 14.307.427 15.012.894 15.750.390 16.590.224 

Catatan : *) Angka Perbaikan**) Angka Sementara***) Angka Sangat Sementara 

Sumber : PDRB Kab. Majalengka Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 

 

4.5.2. Struktur Ekonomi 

Selama periode 2011-2015, struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Kabupaten 

Majalengka telah bergeser dari kelompok lapangan usaha sekunder ke kelompok lapangan usaha 

tersier yang terlihat dari besarnya kenaikan/penurunan peranan masing-masing kelompok 

lapangan usaha ini terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Majalengka. Pada tahun 2015, 

kelompok lapangan usaha tersier memberikan sumbangan sebesar 45,33 persen yang mengalami 

kenaikan dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar 45,15 persen dan kelompok lapangan usaha 

sekunder memberikan sumbangan sebesar 26,10 persen yang mengalami kenaikan dibandingkan 

tahun 2011 sebesar 23,37 persen. Sedangkan kelompok lapangan usaha primer sebesar 28,56 

persen mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2011 yang menyumbang sebesar 31,48 

persen. 

Peningkatan kontribusi kelompok lapangan usaha sekunder utamanya terjadi pada peranan 

lapangan usaha industri pengolahan yang mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya 

akibat dari bertambahnya jumlah pabrik baru di Kabupaten Majalengka. Sementara itu peranan 

kelompok lapangan usaha tersier terhadap pembentukan PDRB tercatat terus mengalami 

peningkatan, kontribusi lapangan usaha tersier pada tahun 2011 sebesar 45,15 persen dan terus 

meningkat menjadi 45,33 persen di tahun 2015. Hal ini sejalan dengan terus meningkatnya semua 

kontribusi lapangan usaha pada kelompok ini. Untuk lebih lengkapnya tentang peran masing-

masing kategori perekonomian dari tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 4.12 Peranan PDRB Kabupaten Majalengka Menurut Kategori Lapangan Usaha 

Tahun 2011-2015 (persen) 
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Lapangan Usaha 2011 2012 2013 2014* 2015** 

Kelompok Primer 31,48 30,92 31,22 29,3 28,56 

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 28,12 27,73 28,15 26,93 26,44 

Pertambangan dan Penggalian 3,36 3,19 3,07 2,37 2,12 

Kelompok Sekunder 23,37 24,16 23,96 25,28 26,1 

Industri Pengolahan 13,62 13,08 12,9 13,54 13,68 

Pengadaan Listrik dan Gas 0,08 0,08 0,06 0,06 0,06 

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 

Limbah dan Daur Ulang 

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Konstruksi 9,62 10,94 10,95 11,63 12,31 

Kelompok Tersier 45,15 44,92 44,81 45,43 45,33 

Perdagangan Besar dan Eceran; 

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 

17,51 17,4 17,47 17,29 16,95 

Transportasi dan Pergudangan 3,85 3,59 3,66 3,78 4,02 

Penyediaan Akomodasi dan Makan 

Minum 

3,2 3,14 3,1 3,17 3,1 

Informasi dan Komunikasi 3,12 2,97 2,82 2,87 2,92 

Jasa Keuangan dan Asuransi 2,84 2,72 2,76 2,71 2,68 

Real Estat 1,34 1,3 1,26 1,24 1,2 

Jasa Perusahaan 0,35 0,34 0,33 0,33 0,33 

Administrasi Pemerintahan, 

Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 

4,53 4,55 4,2 3,98 3,96 

Jasa Pendidikan 4,97 5,55 5,84 6,64 6,72 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan 0,85 0,87 0,88 0,93 0,99 

Jasa lainnya 2,59 2,51 2,49 2,48 2,47 

PDRB Dengan Migas 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Catatan : * Angka sementara** Angka sangat sementara 

Sumber : PDRB Kab. Majalengka Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 

 

4.5.3. Pertumbuhan Ekonomi 

Perekonomian Kabupaten Majalengka pada tahun 2015 mengalami peningkatan 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Majalengka tahun 

2015 mencapai 5,33 persen, sedangkan tahun 2014 sebesar 4,91 persen. Sedangkan jika dilihat 

dari pertumbuhan PDRB tanpa migas, pada tahun 2015 tumbuh sebesar 5,34 persen dan 5,46 



 

 

xix 
 

persen pada tahun 2014. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kategori informasi dan 

komunikasi sebesar 12,74 persen. Sedangkan untuk kategori pertanian, kehutanan dan perikanan 

pada tahun 2015 mencatat pertumbuhan yang negatif. Jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan 

ekonomi Jawa Barat, Kabupaten Majalengka berada diatas laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat.  

Kategori ekonomi yang mengalami pertumbuhan positif dengan posisi pertumbuhan diatas 

angka LPE (5,33 persen) yaitu kategori informasi dan komunikasi sebesar 12,74 persen; kategori 

konstruksi sebesar 11,60 persen; kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 10,92 persen; 

kategori industri pengolahan sebesar 8,30 persen; kategori jasa lainnya sebesar 7,81 persen; 

kategori jasa pendidikan sebesar 7,53 persen; kategori transportasi dan pergudangan sebesar 6,97 

persen; kategori jasa perusahaan 6,03 persen; kategori pengadaan air, pengelolaan sampah dan 

daur ulang sebesar 5,97 persen; dan kategori penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 

5,96 persen.  

Sedangkan kategori yang mengalami pertumbuhan positif dengan posisi pertumbuhan 

dibawah LPE yaitu kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 

sebasar 5,26 persen; kategori jasa keuangan dan asuransi sebesar 5,12 persen; kategori real estate 

sebesar 5,08 persen; kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib 

sebesar 3,13 persen; kategori pertambangan dan penggalian 1,90 persen; dan kategori pengadaan 

listrik dan gas sebesar 0,48 persen. 

Adapun kategori ekonomi yang mengalami pertumbuhan negatif adalah kategori pertanian, 

kehutanan dan perikanan sebesar -0,87 persen. Pertumbuhan yang negatif ini disebabkan karena 

turunnya produksi tanaman pangan. Turunnya produksi tanaman pangan disebabkan karena 

semakin berkurangnya lahan yang digunakan untuk pertanian, sebagian sudah beralih fungsi 

menjadi pabrik-pabrik dan perumahan. 

 

Tabel 4.13 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Majalengka 

Tahun 2011-2015 (persen) 
No Lapangan Usaha 2011 2012 2013 2014* 2015** 

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 0,51 2,78 2,84 0,87 -0,87 

B Pertambangan dan Penggalian 4,67 2,52 3,28 -15,05 1,9 

C Industri Pengolahan 4,65 2,47 4,98 8,59 8,3 

D Pengadaan Listrik dan Gas 7,52 7,74 7,3 4,93 0,48 

E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan 

Daur Ulang 

7,88 9,47 9,58 4,84 5,97 

F Konstruksi 9,94 22,41 7,96 8,69 11,6 
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No Lapangan Usaha 2011 2012 2013 2014* 2015** 

G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan 

Sepeda Motor 

6,67 6,06 6,26 6,57 5,26 

H Transportasi dan Pergudangan 4,27 2,99 3,36 3,28 6,97 

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 6,98 6,25 5,89 6,5 5,96 

J Informasi dan Komunikasi 9,15 3,3 6,11 13,58 12,74 

K Jasa Keuangan dan Asuransi 3,95 3,64 8,32 1,73 5,12 

L Real Estate 4,98 4,19 4,92 5,13 5,08 

M,N Jasa Perusahaan 5,71 4,53 5,79 4,9 6,03 

O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan 

Jaminan Sosial Wajib 

-0,4 2,69 -2,47 -2,89 3,13 

P Jasa Pendidikan 11,11 13,56 8,25 12,52 7,53 

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 5,24 6,54 7,86 15,28 10,92 

R,S,T,U Jasa lainnya 10,43 6,02 6,07 8,81 7,81 

Pertumbuhan Ekonomi  4,71 6,06 4,93 4,91 5,33 

Catatan :  

* Angka sementara 

** Angka sangat sementara 

Sumber : PDRB Kab. Majalengka Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 

 

4.5.4. PDRB Perkapita 

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka 

akan dihasilkan suatu indikator yang dinamakan PDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar 

harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.  

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku pada tahun 2011 di Kabupaten Majalengka 

sebesar Rp 12,20 juta dan di tahun 2015 nilai tersebut meningkat menjadi Rp 17,98 juta atau terjadi 

pertumbuhan nilai PDRB per kapita diatas 8 persen per tahun sepanjang periode 2011-2015. 

Pergerakan positif dari PDRB per kapita atas dasar harga berlaku mencerminkan lebih cepatnya 

pertumbuhan ekonomi dibanding pertumbuhan penduduk. Jika dilihat dari sisi harga konstan, 

pertumbuhan PDRB per kapita di Majalengka tumbuh di atas 4 persen sepanjang periode tahun 

2011-2015. PDRB per kapita tahun 2011 sebesar Rp 11,64 juta dan di tahun 2015 mencapai Rp 

14,03 juta. Secara riil daya beli masyarakat dapat dilihat dari PDRB per kapita atas dasar harga 
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konstan karena sudah terlepas dari inflasi mata uang. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada 

tabel berikut ini. 

 

Tabel 4.14 PDRB per Kapita Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2015 
Lapangan Usaha 2011 2012 2013 2014* 2015** 

PDRB Per Kapita (Rp)      

ADHB 12.197.337 13.472.058 14.987.709 16.316.187 17.975.609 

ADHK 11.640.752 12.283.963 12.825.997 13.389.625 14.034.428 

Indeks Perkembangan PDRB Per Kapita      

ADHB 110,45 122,88 133,77 147,37 110,45 

ADHK 105,53 110,18 115,02 120,56 105,53 

Pertumbuhan PDRB Per Kapita      

ADHB 10,45 11,25 8,86 10,17 10,45 

ADHK 5,53 4,41 4,39 4,82 5,53 

PDRB Per Kapita (Rp)      

ADHB 12.197.337 13.472.058 14.987.709 16.316.187 17.975.609 

ADHK 11.640.752 12.283.963 12.825.997 13.389.625 14.034.428 

Indeks Perkembangan PDRB Per Kapita      

ADHB 110,45 122,88 133,77 147,37 110,45 

Catatan : * Angka sementara** Angka sangat sementara 

Sumber : PDRB Kab. Majalengka Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 

 

4.6.Kondisi Infrastruktur 

4.6.1. Listrik 

Kebutuhan akan ketersediaan energi terutama listrik, dari tahun ketahun terus mengalami 

peningkatan. Hal ini sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk serta perkembangan 

Kabupaten Majalengka. Selama tahun 2015 banyaknya pemakaian kwh listrik yang terjual adalah 

427.860.065 Kwh, pemakaian tertinggi terjadi pada bulan Oktober yaitu sebesar 37.865.006Kwh. 

Tabel 4.15 Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT. PLN (Persero) pada  PLN 

UPJ Jatiwangi Kabupaten Majalengka  

Tahun 2011-2015 

Tahun 

Daya 

Terpasang 

(kwh) 

Produksi 

Listrik 

(KWh) 

Listrik 

Terjual 

(KWh) 

Susut/Hilang 

(KWh) 
Jumlah 

2011 75.953.200 132.827.696 122.450.917 10.376.779 341.608.592 

2012 80.039.650 140.781.780 130.353.178 10.428.602 231.250.162 

2013 89.513.000 154.366.417 141.855.230 12.511.187 243.879.571 

2014 95.709.500 170.337.853 155.750.763 14.587.090 436.385.206 

2015 103.849.150 185.799.007 168.596.468 17.202.539 475.447.164 

Jumlah 445.064.500 629.746.490 588.653.508 65.106.197 1.728.570.696 

Sumber : Kab. Majalengka dalam angka Tahun 2016 
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Tabel 4.16 Banyaknya Kwh Listrik PLN Yang Terjual  

Di Kabupaten Majalengka Tahun 2015 

Bulan UPN Majalengka UPN Jatiwangi Jumlah 

Januari     21.233.698        13.502.556        34.736.254  

Februari     19.301.999        12.179.182        31.481.181  

Maret     21.199.134        13.518.303        34.717.437  

April     21.037.198        13.510.560        34.547.758  

Mei     21.729.202        14.033.990        35.763.192  

Juni     21.569.344        13.893.681        35.463.025  

Juli     21.992.752        14.334.695        36.327.447  

Agustus     22.154.816        14.416.288        36.571.104  

September     21.687.112        14.191.195        35.878.307  

Oktober     22.715.518        15.149.488        37.865.006  

Nopember     22.100.362        14.901.786        37.002.148  

Desember     22.577.933        14.929.273        37.507.206  

Jumlah 2015    259.299.068      168.560.997      427.860.065  

Sumber : Kab. Majalengka dalam angka Tahun 2016 

Jumlah pelanggan pada tahun 2014 sebanyak 300.425 pelanggan, dan meningkat pada 

tahun 2015 menjadi 321.426 pelanggan. Jika dilihat berdasarkan jumlah pelanggan pengguna 

energi listrik terbesar adalah rumah tangga yaitu 75 persen, Industri 12 persen, bisnis 8 persen, 

sedangkan sosial, pemerintah dan multiguna masing-masing kurang dari 3 persen. 

 

Sumber : Kab. Majalengka dalam angka Tahun 2016 

Gambar 4.7 Persentase Energi Listrik Terjual  

Menurut Kategori Pelanggan Tahun 2015 
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4.6.2. Air Bersih 

Kebutuhan penting lainnya selain listrik adalah ketersediaan air bersih untuk kebutuhan 

keseharian maupun lainnya. Untuk volume air yang disalurkan delama tahun 2015 di Kabupatem 

Majalengka sebanyak 3.225.411 (m³) dengan nilai air bersih yang disalurkan sebesar Rp. 

16.078.697.375. 

Tabel 4.17 Banyaknya Volume Air, Nilai Air Bersih Dan Jumlah Pelanggan PDAM  Per 

Bulan Di Kabupaten Majalengka Tahun 2015 

Bulan 
Volume Air Yang Disalurkan 

(M3) 

Nilai Air Bersih Yang Disalurkan 

(Rp) 

Januari                  45.664         1.309.734.789  

Februari                 355.755         1.284.370.007  

Maret                 324.469         1.159.317.778  

April                 370.627         1.291.005.195  

Mei                  45.365         1.263.676.631  

Juni                 361.049         1.302.136.920  

Juli                 363.836         1.228.898.453  

Agustus                 447.163         1.509.725.774  

September                  52.889         1.405.141.618  

Oktober                  40.483         1.388.883.991  

Nopember                  44.944         1.470.295.835  

Desember                  40.882         1.405.510.384  

Jumlah 2015              3.225.411       16.078.697.375  

Sumber : Kab. Majalengka dalam angka Tahun 2016 

 

4.6.3. Transportasi 

Transportasi merupakan sarana angkutan yang penting untuk memperlancar 

perekonomian, dengan semakin meningkatnya usaha pembangunan maka akan menuntut 

peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu 

lintas barang dari suatu daerah ke daerah lain. 

Jalan di Kabupaten Majalengka padatahun 2015 seluruhnya telah di aspal,dengan panjang 

jalan, yaitu 1.742.828. Dari jumlah tersebut, terbagi menjadi 811,25 km jalan dengan kondisi baik 

1.332.078 km jalan dengan kondisi sedang 128 km, jalan dengan kondisi rusak 136 km dan jalan 

dengan kondisi rusak berat 146.400 km. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
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Tabel 4.18 Panjang Jalan Menurut Keadaan dan Status Jalan  

di Kabupaten Majalengka Tahun 2013-2014 

 

Keadaan Jalan 

Panjang Jalan 

 

Jumlah 
Jalan Negara Jalan Provinsi Jalan Kabupaten 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 

I. Jenis Permukaan              

a. Diaspal 25.985 25.985 135.729 135.729 702.800 716.600 1.742.828 

b. Kerikil 0 0 0 0 0 0 0 

c. Tanah 0 0 0 0 0 0 0 

d. Tidak Terinci 0 0 0 0 0 0 0 

Jumlah 25.985 25.985 135.729 135.729 702.800 716.600 1.742.828 

II. Kondisi Jalan        

a. Baik 25.985 25.985 135.729 135.729 563.050 445.600 1.332.078 

b. Sedang 0 0 0 0 30 99 128 

c. Sedang 0 0 0 0 70 66 136 

d. Rusak 0 0 0 0 40.250 106.150 146.400 

Jumlah 25.985 25.985 135.729 135.729 702.800 716.600 1.742.828 

III. Kelas Jalan        

a. Kelas I 0 0 0 0 0 0 0 

b. Kelas II 0 0 0 0 0 0 0 

c. Kelas III 0 0 0 0 0 0 0 

d. Kelas IIIA 26 26 0 0 0 0 52 

e. Kelas III B 0 0 55 55 0 0 111 

f. Kelas III C 0 0 80 80 0 0 161 

g. Tidak Terinci 0 0 0 0 702.800 716.600 1.419.400 

Jumlah 25.985 25.985 135.729 135.729 702.800 716.600 1.742.828 

Sumber : Kab. Majalengka dalam angka Tahun 2016 

 

4.6.4. Telekomunikasi 

Peranan Pos dan telekomunikasi dalam perekonomian kabupaten Majalengka memang 

tidak begitu besar, namun tanpa adanya kontribusi telekomunikasi, dunia usaha tidak akan maju 

seperti sekarang ini. Berbagai usaha pemerintah untuk memperlancar pelayanan komunikasi, salah 
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satunya peningkatan mutu layanan jasa Pos. Namun tidak dapat dipungkiri dengan semakin 

meningkatnya perkembangan teknologi informasi pemakaian jasa Pos semakin berkurang. 

Berdasarkan Kab. Majalengka dalam angka 2016, pada tahun 2015, jumlah surat yang 

dikirim melalui Pos Majalengka untuk surat pos dalam negeri mencapai 86.954 lembar dan surat 

pos luar negeri dengan jumlah 1.374 lembar pada tahun 2015. Selain itu pengiriman wesel pos 

pada tahun 2015 mencapai Rp. 36.278.403, sedangkan pada tahun. Untuk lebih lengkapnya dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4.19 Jumlah Surat Pos, Paket Pos, dan Wesel Pos yang Dikirim dan  

Diterima di Kabupaten Majalengka Tahun 2015 

Jenis Pos Satuan Dikirim Diterima 

I.  Surat Pos       

a.  Dalam Negeri       

Biasa Lembar 43.019 45 

Tercatat Lembar 240 0 

Kilat Biasa Lembar 0 0 

Kilat Khusus Lembar 43.695 78.229 

Kilat Tercatat Lembar 0 0 

Faksimile Lembar 0 0 

Jumlah 86.954 78.274 

b. Luar Negeri       

Biasa Lembar 860 1.800 

Tercatat Lembar 514 0 

Jumlah 1.374 1.800 

II. Paket Pos       

Dalam Negeri Kg 43.833.736 18.516.947 

Luar Negeri Kg 0 0 

Jumlah 43.833.736 18.516.947 

III. Wesel Pos       

Dikirim Rupiah 36.278.403 0 

Dibayar Rupiah 0 488.456.402.533 

Jumlah 36.278.403 488.456.402.533 

Sumber : Kab. Majalengka dalam angka Tahun 2016 

Sedangkan untuk tekekomunikasi dilaihat pada jumlah tower terbanyak di Kabupate 

Majalengka tahun 2016 didominasi oleh telkomsel sebanyak 63 unit, diikuti oleh TBG sebanyak 

55 unit dan Protelindo sebanyak 39 unit. Bila dilihat perbandingan banyak nya tower komunikasi 
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dari tahun 2011-2015 mengalami peningkatan setiap tahun nya. Untuk lebih lengkapnya dapat 

dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.20 Jumlah Tower Komunikasi di Kabupaten Majalengka  

Tahun 2015 

Nama Provider Jumlah Unit 

Telkomsel 63 

TBG 55 

Protelindo 39 

XL 21 

Indosat 13 

SIP 3 

Telkom 5 

Java Indoku 3 

Reka Cipta 0 

STP, WMI, Dll 1 

Total 2015 231 

2014 231 

2013 212 

2012 196 

2011 130 

Sumber : Kab. Majalengka dalam angka Tahun 2016 

 

4.6.5. Sarana Perdagangan 

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor yang sangat berperan pada struktur 

perekonomian Kabupaten Majalengka, pada tahun 2015 sarana perdagangan yang tercatat pada 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) terdapat sebanyak 4 pasar umum, 38 pasar 

desa, 37 toko, 3.439 kios dan 33 rumah makan. 

 

 

Tabel 4.21 Banyaknya Sarana Perdagangan Menurut Jenis  

di Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2015 
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Jenis Sarana 2011 2012 2013 2014 2015 

Pasar Umum 4 4 4 4 4 

Pasar Desa 38 38 38 38 38 

Toko 37 37 37 37 37 

Kios 3.439 3.439 3.439 3.439 3.439 

Warung 0 0 0 0 0 

Rumah makan/Restoran 33 33 33 33 33 

Jumlah 3.351 3.351 3.351 3.351 3.351 

Sumber : Kab. Majalengka dalam angka Tahun 2016 
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Pembangunan nasional yang dicanangkan pemerintah secara normatif bertujuan 

menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat. Ini mengandung pengertian bahwa 

hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat secara adil dan merata, tidak 

terkecuali bagi rakyat yang tinggal di pedesaan dan daerah tertinggal. Masyarakat sendiri 

dinyatakan sejahtera apabila kebutuhan dasarnya tercukupi. Sementara itu kebutuhan dasar 

masyarakat sendiri salah satunya adalah kebutuhan akan energi. Meskipun listrik dikategorikan 

sebagai energi sekunder namun tetap dibutuhkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 

Asas dan tujuan  pembangunan listrik pada   UU. No. 30 Tahun 2009, tentang 

ketenagalistrikan  menganut asas:  a. Manfaat, b. efisiensi berkeadilan, c. Berkelanjutan, d. 

optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi, e. mengandalkan pada kemampuan 

sendiri, f. kaidah usaha yang sehat, g. keamanan dan keselamatan, h. kelestarian fungsi lingkungan,  

i. otonomi daerah.  Tujuan pembangunan  ketenagalistrikan  untuk menjamin ketersediaan tenaga 

listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan 

pembangunan yang berkelanjutan. 

Penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pemerintah dan 

pemerintah daerah menyediakan dana untuk: a) Kelompok masyarakat tidak mampu, b) 

Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik didaerah yang belum berkembang, c) 

Pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan, dan d) Pembangunan listrik 

perdesaan. 

Pemenuhan kebutuhan energi listrik bagi masyarakat masih menemui beberapa kendala, 

antara lain: 1) Jalur distribusi PLN menuntut adanya akses jalan ke lokasi tujuan, kebanyakan 

pedesaan  masih memiliki akses yang sulit; 2) Penggunaan BBM sebagai pembangkit 

mengakibatkan biaya  per watt menjadi mahal ditambah sebagian besar desa tersebut dibawah 

garis sejahtera; 3) Sumber energi  EBT yang potensial di semua pedesaan juga memerlukan biaya 
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setup yang tidak murah ditambah kurangnya  pengetahuan tentang teknologi tersebut; 4) Investor 

swasta tidak tertarik untuk mendanai listrik di pedesaan  karena dianggap tidak menguntungkan; 

5) Permasalahan teknis perluasan distribusi termasuk diantaranya pembebasan lahan dan kepastian 

hukum; 6) Alokasi anggaran pemerintah yang relatif kecil dibanding luas  wilayah. 

 

5.1 Perkembangan Pembangunan Manusia 

Indikator-indikator pembangunan ekonomi makro, yaitu : Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM), yang terdiri dari Indeks Pendidikan, yang dibentuk melalui Rata-rata Lama Sekolah (RLS), 

dan Angka Melek Hurup (AHH), Indeks Kesehatan yang dibentuk  dari Angka Harapan Hidup 

(AHH), dan Indeks Daya Beli yang di bentuk dari Power Purchasing Parity (PPP). 

Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat 

perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjelaskan bagaimana penduduk 

dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. 

Indeks Pembangunan Manusia dapat dijadikan tolak ukur dalam menentukan keberhasilan 

pembangunan Sumber Daya Manusia disuatu wilayah. Selama kurun waktu enam tahun terakhir, 

IPM Kabupaten Majalengka terus mengalami peningkatan. Hal ini secara umum karena adanya 

program-program yang dijalankan pemerintah daerah serta dukungan seluruh lapisan masyarakat. 

Angka IPM Kabupaten Majalengka dari tahun 2010-2015 menunjukan angka peningkatan, 

pada tahun 2015 adalah 64,75 berada dalam kategori sedang (60<IPM<70). Menurut lembaga 

pembangunan internasional United Nation Development Program (UNDP, 1993), kelompok IPM 

dapat dikatagorikan sebagai berikut, jika nilai IPM kisaran, 0 - 50, termasuk ke dalam low human 

development (pembangunan manusia yang rendah), jika nilai IPM dikisaran 51 – 79 termasuk ke 

dalam medium human development (pembangunan manusia yang menengah), dan jika nilai IPM 

dikisaran 80- 100, maka dikelompokan ke dalam pembangunan manusia yang tinggi (high human 

development), jadi untuk Kabupaten Majalengka dari tahun 2010 -2015 karena dikisaran 51 – 79 

(60<IPM<70), termasuk ke dalam medium human development ( pembangunan manusia yang 

menegah). 

Dari komponen kesehatan diwakili oleh komponen Angka Harapan Hidup (AHH) sebesar 

69,06 persen artinya rata-rata penduduk Majalengka dapat bertahan hidup sampai usia 69 tahun. 

Pada tahun 2014, IPM Kabupaten Majalengka sebesar 64,07.  Dan  63,71 untuk tahun  2013, 63,13 

untuk tahun 2012, 62,67 untuk tahun 2011, dan 62,30 untuk tahun 2010. 
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Tabel 5.1 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Majalengka  

Tahun 2010-2015 

Tahun Majalengka 

2010 62,30 

2011 62,67 

2012 63,13 

2013  63,71 

2014  64,07 

2015  64,75 

        Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Majalengka berbagai terbitan (2009 – 2016) 

Secara umum angka IPM Kabupaten Majalengka berada di bawah Jawa Barat, artinya 

secara kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Majalengka masih berada dibawah rata-rata 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.  

Komponen pendidikan dicerminkan oleh Rata-rata Lama Sekolah (RLS) usia 25 tahun ke 

atas dimana rata-rata seorang penduduk Majalengka menghabiskan 6,8 tahun untuk mengenyam 

pendidikan formal selama hidupnya. Komponen pendidikan lainnya yaitu Harapan Lama Sekolah 

(HLS) sebesar 11,74 tahun, artinya seorang penduduk Majalengka yang berusia lebih dari 7 tahun 

memiliki harapan akan bersekolah hingga 11,74 tahun mendatang. 

Komponen terakhir yang menjadi pembentuk IPM adalah PPP/Pengeluaran per kapita 

sebesar 8.477 ribu rupiah, artinya pengeluaran per kapita penduduk Majalengka rata-rata sebesar 

8.477.000 rupiah. 
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Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 

Gambar 5.1 Komponen Pembentuk IPM Kabupaten Majalengka  

Tahun 2015 

Capaian Pembangunan Manusia di Kabupaten Majalengka selama kurun waktu 2013-2015 

berada dibawah Kabupaten Cirebon, Kuningan, dan Kota Cirebon serta diatas Indramayu. Selama 

periode ini IPM seluruh kabupaten yang ada di Wilayah Ciayumajakuning berada pada kategori 

sedang (60=IPM<70) sedangkan Kota Cirebon berada pada kategori tinggi (70=IPM<80). 

 

Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 

Gambar 6.2 Indeks Pembangunan Manusia di Wilayah Ciayumajakuning 

 

5.2. Perkembangan Ketenalistrikan 

Kebutuhan akan ketersediaan energi terutama listrik, dari tahun ketahun terus mengalami 

peningkatan. Hal ini sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk serta perkembangan 

Kabupaten Majalengka. Selama tahun 2015 banyaknya pemakaian kwh listrik yang terjual adalah 

427.860.065 Kwh, pemakaian tertinggi terjadi pada bulan Oktober yaitu sebesar 37.865.006 Kwh. 

Tabel 5.2 Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT. PLN (Persero) pada  PLN 

UPJ Jatiwangi Kabupaten Majalengka  

Tahun 2011-2015 
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Tahun 

Daya 

Terpasang 

(kwh) 

Produksi 

Listrik 

(KWh) 

Listrik 

Terjual 

(KWh) 

Susut/Hilang 

(KWh) 
Jumlah 

2011 75.953.200 132.827.696 122.450.917 10.376.779 341.608.592 

2012 80.039.650 140.781.780 130.353.178 10.428.602 231.250.162 

2013 89.513.000 154.366.417 141.855.230 12.511.187 243.879.571 

2014 95.709.500 170.337.853 155.750.763 14.587.090 436.385.206 

2015 103.849.150 185.799.007 168.596.468 17.202.539 475.447.164 

Jumlah 445.064.500 629.746.490 588.653.508 65.106.197 1.728.570.696 

Sumber : Kab. Majalengka dalam angka Tahun 2016 

Untuk daya terpasang, produksi, listrik terjual, dan susut ataupun hilang selama lima tahun 

dari tahun 2011 tahun 2015 menunjukkan angka kenaikan terus, dimana pada tahun 2011 daya 

terpasang 75.953.200 kwh, tahun 2012 daya terpasang 80.039.650 kwh, tahun 2013 daya terpasang 

89.513.000 kwh, tahun 2014 daya terpasang 95.709.500 kwh, dan untuk tahun 2015 merupakan 

pertumbuhan yang terbesar selama lima tahun (tahun 2011-2015) daya terpasang sebesar 

103.849.150 kwh. Untuk produksi tahun 2011 sebesar 132.827.696 kwh, listrik terjual 

122.450.917 kwh, susut/hilang 10.376.779 kwh, dan jumlahnya adalah 341.608.592 kwh. Untuk 

tahun 2014 dan 2015, daya terpasang 95.709.500 kwh, dan 103.849.150 kwh, untuk produksi 

170.337.853 kwh tahun 2014, dan untuk tahun 2015 103.849.150 kwh. Listrik terjual tahun 2014 

sebesar 155.750.763 kwh, dan tahun 2015 sebesar 168.596.468 kwh, yang mengalami penyusutan 

atau hilang untuk tahun 2014 sebesar 14.587.090 kwh, tahun 2015 sebesar 17.202.539kwh. 

 

5.3. Perkembangan Penduduk 

Potensi penduduk merupakan modal pembangunan, jika penduduk itu merupakan usia 

kerja dan sedang bekerja merupakan pendorong pembangunan, tapi kalau penduduk itu bukan usia 

kerja, dan sedang mencari pekerjaan merupakan beban pembangunan. Kesejahteraan penduduk 

merupakan sasaran utama dari pembangunan. Sasaran ini tidak mungkin tercapai bila pemerintah 

tidak dapat memecahkan permasalahannya. Permasalahan tersebut diantaranya besarnya jumlah 
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penduduk dan tidak meratanya penyebaran penduduk. Jumlah penduduk Kabupaten Majalengka 

pada tahun 2015 berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk 2010-2020 adalah 1.182.109 jiwa terdiri 

dari 590.690 jiwa laki-laki dan 591.419 jiwa perempuan. Dari data tersebut terlihat bahwa jumlah 

penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki dengan sex ratio 

99,88 artinya untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 98,88 penduduk laki-laki. 

Tabel 5.3 Kondisi Kependudukan Kabupaten Majalengka Tahun 2015 

Uraian 2015 

Jumlah Penduduk 1.182.109 

Laki-laki (jiwa)  590.690 

Perempuan (jiwa) 591.419 

Laju Pertumbuhan Penduduk (%) 0,49 

Kepadatan Penduduk (jiwa/km²) 982 

Sex Ratio (L/P)  99,88 

Persentase terhadap Penduduk Jabar (%) 2,56 

Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016  

Kepadatan penduduk menunjukkan persebaran penduduk di suatu daerah tertentu yang 

diperoleh dengan membagi jumlah penduduk dengan luas wilayah. Rata-rata kepadatan penduduk 

Kabupaten Majalengka pada tahun 2015 adalah 982 Jiwa/Km², kepadatan penduduk tertinggi 

berada di Kecamatan Jatiwangi dengan kepadatan 2.085 Jiwa/Km² dan kepadatan terendah berada 

di Kecamatan Kertajati dengan kepadatan 305 Jiwa/Km². Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat 

pada tabel berikut ini. 

Tabel 6.4 Jumlah Penduduk  di Kabupaten Majalengka  

Tahun 2012 – 2015 (orang) 

Kecamatan 

Jumlah 

Penduduk 

2012 

Jumlah 

Penduduk 

2013 

Jumlah 

Penduduk 

2014 

Jumlah Penduduk 

2015 

Lemahsugih 57.700  57 928   58 158  57.775 

Bantarujeg 43.020 43 190   43 361  43.318 

Malausma 41.200  41 363   41 526  42.195 

Cikijing 60.342  60 581   60 821  58.722 

Cingambul 36.097  36 240   36 383  35.986 

Talaga 43.614  43 787   43 960  43.028 

Banjaran 24.067  24 162   24 258  24.273 

Argapura 33.693  33 826   33 960  34.221 

Maja 48.913  49 107   49 302  48.900 

Majalengka 69.670  69 946   70 223  70.713 

Cigasong 34.477  34 613   34 750  33.865 

Sukahaji 39.970  40 128   40 286  40.036 
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Kecamatan 

Jumlah 

Penduduk 

2012 

Jumlah 

Penduduk 

2013 

Jumlah 

Penduduk 

2014 

Jumlah Penduduk 

2015 

Sindang 14.450  14 508   14 566  14.607 

Rajagaluh 41.633  41 798  41 964  41.964 

Sindangwangi 30.507  30 628   30 749  30.778 

Leuwimunding 55.677  55 898   56 119  58.112 

Palasah 45.911  46 093   46 276  47.243 

Jatiwangi 83.211  83 540   83 871  83.460 

Dawuan 45.037  45 215   45 394  45.640 

Kasokandel  46.458  46 642   46 827  46.744 

Panyingkiran 29.849  29 968   30 087  30.160 

Kadipaten 43.704 43 877   44 051  43.632 

Kertajati 42.363  42 531  42 699  42.162 

Jatitujuh 51.018  51 220   51 423 51.167 

Ligung 56.409  56 632   56 856  56.795 

Sumberjaya 57.127  57 353  57 580  56.613 

Jumlah     1.176.117  1 180 774  1 185 450        1.182.109  

Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Majalengka  beberapa terbitan (tahun 2013-2016) 

Dari tabel di atas kelihatan dari tahun 2012 sampai tahun 2015 kecamatan yang paling 

banyak penduduknya adalah Kecamatan Jatiwangi dimana pada tahun 2012 sebanyak 83.211 

orang, tahun 2013 sebanyak 83.540 orang, tahun 2014 sebanyak 83.871 orang, untuk tahun 2015 

menjadi 83.460 orang. Sedangkan kecamatan yang jumlah penduduknya paling sedikit adalah 

Kecamatan Sindang, dimana pada tahun 2012 jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Sindang 

ada 14.450 orang,  tahun 2013  sebanyak 14.508 orang, tahun 2014 sebanyak 14.566 orang, dan 

pada tahun 2015 sebanyak 14.607 orang. 

 

5.4.  Dampak Pembangunan Ketenagalistrikan Terhadap Pembangunan Ekonomi 

Kemajuan pembangunan ekonomi suatu negara atau daerah tidak terlepas dari seberapa 

besar peran atau kepemilikan sumber daya alam (SDA), dan sumber daya manusia (SDM) yang 

dimiliki oleh suatu negara atau masyarakat tersebut. Untuk menganalisa hal tersebut, yaitu 

seberapa besar peran ekonomi sumber daya alam (SDA), dan ekonomi sumber daya manusia 

file:///C:/Users/vistacom/Documents/AnyBizSoft%20PDF%20Converter/Kabupaten-Majalengka-Dalam-Angka-2016(full%20permission)/dad.xlsx%23'Page%201'!A1
file:///C:/Users/vistacom/Documents/AnyBizSoft%20PDF%20Converter/Kabupaten-Majalengka-Dalam-Angka-2016(full%20permission)/dad.xlsx%23'Page%201'!A1
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(SDM) terhadap pembangunan ekonomi akan diukur dengan persamaan regresi linier bergada. 

Data-data yang dipergunakan adalah untuk pembangunan ekonomi adalah indeks pembangunan 

manusia (IPM), untuk ekonomi sumber daya alam (SDA) adalah produksi listrik, dan untuk 

ekonomi sumber daya manusia (SDM) adalah jumlah penduduk. Data yang dipergunakan untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 5.5 IPM, Produksi Listrik, dan Jumlah Penduduk Kabupaten Majalengka 

 Tahun 2009-2015 

Tahun 
IPM 

(Y) 

Produksi Listrik (Kwh) 

(X1) 

Penduduk (orang) 

(X2) 

2009 62,00 310.124.367 1.165.794 

2010 62,30 310.124.368 1.165.795 

2011 62,67 310.124.369 1.171.478 

2012 63,13 310.124.369 1.176.117 

2013 63,71 365.542.846 1.180.774 

2014 64,07 400.235.744 1.176.313 

2015 64,75 427.860.065 1.182.109 

Sumber : Kabupaten Majalengka Dalam Angka beberapa terbitan  (Tahun 2010 – 2016)  

 

Dalam bentuk persamaan fungsi adalah sebagai berikut  : 

                               Y = f  (X1, X2) .............................................................5.1. 

Dalam persamaan regresi linier berganda adalah : 𝑌 =  𝛽𝑜 +  𝛽1𝑋1 +  𝛽2 𝑋2 … … … … … … … … … … 5.2  
 Dimana : 

Y = Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Majalengka (Indeks) 

X1 = Produksi listrik Kabupaten Majalengka (kwh) 

X2 = Penduduk Kabupaten Majalengka (orang) 

β 0 =konstana 

β1 = estimasi dari produksi listrik  
β2  = estimasi dari jumlah penduduk 

Hasil estimasi dari pengaruh produksi listrik, dan jumlah penduduk terhadap indeks 

pembangunan manusia (IPM) dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

 

Tabel 5.6 Hasil Estimasi Produksi listrik, Jumlah Penduduk terhadap Indeks 

Pembanganan Manusia 

Dependent Variable: Y   

Method: Least Squares   

Date: 12/10/16   Time: 15:58   

Sample: 2010 2015   

Included observations: 6   
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -28.92650 22.90715 -1.262771 0.2959 

X1 1.05E-08 3.14E-09 3.349928 0.0441 

X2 7.54E-05 2.01E-05 3.750239 0.0331 

R-squared 0.959462     Mean dependent var 62.98000 

Adjusted R-squared 0.932436     S.D. dependent var 0.807762 

S.E. of regression 0.209962     Akaike info criterion 0.023072 

Sum squared resid 0.132252     Schwarz criterion -0.081049 

Log likelihood 2.930785     Hannan-Quinn criter. -0.393730 

F-statistic 35.50208     Durbin-Watson stat 2.574498 

Prob(F-statistic) 0.008162    

Sumber : Hasil pengolahan Eviews versi 6. 

 

Y =  -28,92650  + 0,00000001X1 + 0,000075X2 ................................... 5.3 

 

5.4.1. Estimasi Produksi Listrik Terhadap Indeks Pembangunan Manusia 

Hubungan antara produksi listrik dengan indeks pembangunan manusia di Kabupaten 

Majalengka mempunyai hubungan yang positif, artinya jika produksi listrik meningkat sebesar 

100 juta kwh, maka rasio indeks pembangunan manusia di Kabupaten Majalengka akan meningkat 

sebesar 0,01 dan faktor yang lain dianggap tidak berpengaruh.   

Sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa dengan program listrik masuk desa, tingkat 

kesejahteraan penduduk akan semakin meningkat. Kabupaten Majalengka yang dapat bantuan 

listrik masuk desa pada tahun 2014 dan 2015 sebanyak 109 desa. Pengaruhnya cukup signifikan, 

itu bisa dilihat dari aktivitas masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Dalam pengolahan produksi 

pertanian dari beras, ubi kayu, gula aren, semakin produktif. Daya beli masyarakat juga meningkat. 

Begitu pula sosial keagamaan, misal di Desa Nunuk Baru Kecamatan Maja, kegiatan ibu-ibu PKK 

dalam kegiatan pos yandu, semakin aktif lagi. Animo masyarakat dalam belajar juga semakin 

meningkat, sehingga melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi meningkat juga. 
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5.4.2. Estimasi Jumlah Penduduk Terhadap Indeks Pembangunan Manusia 

Hubungan antara jumlah penduduk dengan indeks pembangunan manusia di Kabupaten 

Majalengka menunjukan hubungan yang positif, artinya jika penduduk Kabupaten Majalengka 

meningkat 1 juta orang, maka rasio indeks pembangunan manusia akan meningkat sebesar 7,5 dan 

faktor lain dianggap tidak berpengaruh. 

 Penduduk merupakan modal pembangunan, apabila penduduk itu adalah produktif. 

Penduduk yang produktif bisa menggerakkan faktor produksi yang lainnya baik itu modal, maupun 

faktor produksi teknologi., penduduk juga yang menciptakan kewirausahaan, hanya permasalahan 

yang terjadi apabila tingkat kelahiran terlalu tinggi, dan menjadi tanggungan bagi penduduk yang 

produktif. Disamping itu keberadaan penduduk di Kabupaten Majalengka tidak merata, dan terjadi 

perpindahan pekerjaan penduduk dari pertanian ke industri, padahal sumbangan sektor pertanian 

di Kabupaten Majalengka masih yang terbesar di bandingkan dengan sektor yang lainnya, 

disamping itu juga terjadi perpindahan penduduk dari desa ke kota.   
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6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa 

kesimpulan, antara lain : 

1. Responden dalam kajian ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda dari mulai usia, 

pekerjaan, penghasilan, status perkawinan, pendidikan, jumlah tanggungan, dan lama 

bekerja. 

2. Jawaban setiap responden terkait pertanyaan yang ditanyakan pada kuesioner menghasilkan 

jawaban berbeda-beda tergantung kondisi yang dialami oleh masing-masing responden 

mulai pertanyaan tentang komponen instalasi listrik, dampak, manfaat, dan lain sebagainya. 

3. Bantuan instalasi listrik yang diterima oleh masyarakat digunakan  untuk usaha, mencari 

hiburan, memasak, belajar, pencarian informasi, penerangan, terapi kesehatan, dan jenis 

penggunan lainnya. 

4. Kondisi bantuan tiang di beberapa desa dapat dikatakan kondisinya masih sangat baik, 

artinya kondisi tiang masih berdiri tegak dan kabel berada pada tiang, namun ada 2 tiang 

yang berada di dua desa yaitu Desa Nunuk Baru dan Desa Parungjaya yang kondisi tiang 

yang miring, kabel yang terlepas dari tiang dan kabel yang mendekati tanah. 

5. Dalam pelaksanaan dari pendataan masyarakat calon penerima bantuan hingga realisasi 

masih banyak permasalahan yang harus dibenahi oleh semua pihak. 

6. Berdasarkan hasil analisis RBME (Results-Based Monitoring & Evaluation), bahwa hasil 

evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan bantuan listrik perdesaan tahun 2014 dapat dikatakan 

cukup baik karena menghasilkan nilai evaluasi sebesar 63%, sedangkan evaluasi kinerja 

manfaat kegiatan bantuan listrik perdesaan tahun 2014 dapat dikatakan baik karena 

menghasilkan nilai evaluasi sebesar 75%. Sementara itu hasil evaluasi kinerja pelaksanaan 

kegiatan bantuan listrik perdesaan tahun 2015 dapat dikatakan cukup baik karena 

menghasilkan nilai evaluasi sebesar 62%, sedangkan evaluasi kinerja manfaat kegiatan 

bantuan listrik perdesaan tahun 2014 dapat dikatakan baik karena menghasilkan nilai 
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evaluasi sebesar 74%. 

7. Program listrik perdesaan berpengaruh positif terhadap aktivitas penduduk dalam 

meningkatkan pengolahan hasil pertanian,  daya beli, sosial keagamaan,  belajar masyarakat. 

8. Hasil analisa estimasi dari pengaruh produksi listrik dan jumlah penduduk berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. 

 

6.2. Saran 

Berikut ini adalah rekomendasi terkait evaluasi kegiatan listrik perdesaan tahun 2014-2015 

di Kabupaten Majalengka. 

1. Program listrik perdesaan masih perlu terus ditingkatkan terutama untuk daerah – daerah  

perkampungan yang terisolir dari pusat ibukota desa. 

2. Diharapkan strategi pengembangan program lisdes tepat kepada yang membutuhkannya. Hal 

ini bertujuan untuk menghasilkan strategi yang tepat untuk mengembangkan kegiatan listrik 

perdesaan kedepannya yang dikolaborasi oleh peran stakeholder lainnya. 
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RURAL ELECTRIFICATION DEVELOPMENT TO ENCHANCE  HUMAN  

 DEVELOPMENT  INDEK  IN MAJALENGKA DISTRICT 
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Abstract 

There is a positive relation between infrastructure development program and economic 

growth. One of outcome is to fulfill rural electrification . In 2018, almost 99% of West Java 

region take benefit of electric infrastructure implementation. Majalengka district as part of 

West Java is one of priority area for rural electrification program. The resultof this research 

is prospering and convecing. The result using qualitive  data daring 2009-2015 rural 

electrification program is converse to electricity production and also resident has shown 

positive outcome and significant to Human Development Index. 

Keywords :  Rural Electrification,  Economic Growth, Human Development Index. 

 

mailto:t_saepudin@unpas.ac.id
mailto:hfredian@unpas.ac.id


LAPORAN PENELITIAN 

PENGEMBANGAN PROGRAM LISTRIK PERDESAAN (LISDES) 

DALAM MENINGKATKAN INDEKS PEMBANGUNAN 

 MANUSIA (IPM) DI KABUPATEN MAJALENGKA 

 (STUDI KASUS MASYARAKAT MISKIN) 

 2018 

 

 

 

 

 

1.1. Pendahuluan 

Pembangunan nasional yang dicanangkan pemerintah secara normatif bertujuan menciptakan 

kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat. Ini mengandung pengertian bahwa hasil 

pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat secara adil dan merata, tidak terkecuali 

bagi rakyat yang tinggal di pedesaan dan daerah tertinggal. Masyarakat sendiri dinyatakan 

sejahtera apabila kebutuhan dasarnya tercukupi. Sementara itu kebutuhan dasar masyarakat sendiri 

salah satunya adalah kebutuhan akan energi.   

Energi merupakan kebutuhan yang penting bagi manusia setelah makanan, air dan tempat tinggal. 

Pemanfaatan energi dalam kehidupan manusia menjadi sangat penting seiring dengan peningkatan 

standar kualitas hidup seseorang. Dimulai dari cara sederhana seperti pembakaran kayu-kayuan 

untuk menghasilkan panas untuk menghangatkan tubuh, serta sebagai cahaya untuk penerangan, 

pemanfaatan energi telah berkembang seiring kemajuan teknologi. Kini energi digunakan dan 

dimanfaatkan dalam berbagai cara dan dalam bentuk kehidupan sehari-hari. Dalam masyarakat 

modern, energi listrik sudah menjadi kebutuhan dasar yang memiliki peranan penting dalam 

pembangunan ekonomi dan sosial. Dalam konteks pembangunan sosial, Niu. dkk menyatakan 

bahwa energi listrik sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan yang meliputi 

peningkatan kesehatan, pendidikan, kenyamanan (aminiti), peningkatan kualitas lingkungan. 

Meningkatnya kebutuhan akan energi listrik untuk menopang pertumbuhan ekonomi utamanya 

akses listrik di daerah perdesaan (Lisdes) menjadi perhatian seluruh pihak. Pembangunan listrik di 

daerah perdesaan dimaksudkan untuk mendorong kegiatan ekonomi serta kesejahteraan. 

Disamping mendorong pertumbuhan ekonomi, program listrik pedesaan   juga ditujukan untuk 

meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. 

Pereira dkk. melalui studinya terhadap listrik pedesaan dan kemiskinan energi di Brasil 

menyimpulkan bahwa ada perubahan profil konsumsi energi dan listrik terhadap pengurangan 

kemiskinan energi. Sebaliknya, melalui studinya terhadap konsumsi listrik di negara-negara 

industri, Mazur menyimpulkan bahwa peningkatan konsumsi energi dan listrik per kapita pada 

tiga dekade terakhir tidak berasosiasi atau berhubungan dengan peningkatan kualitas hidup. 
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Kajian Kanagawa & Nakata juga menyatakan bahwa secara sosio ekonomi, peningkatan akses 

terhadap energi listrik akan meningkatan kualitas hidup secara drastis Pada dasarnya, standar atau 

tingkat kesejahteraan manusia sebenarnya sulit untuk diukur tetapi saat ini ada beberapa indikator 

yang dapat digunakan untuk mengukurnya. Yang paling sederhana adalah dengan menghitung 

produksi domestik bruto (PDB) per kapita yang menggambarkan nilai semua barang dan jasa yang 

diproduksi suatu wilayah dalam periode waktu tertentu per kapita. Indikator yang lebih maju 

adalah dengan menghitung indeks pembangunan manusia (IPM) atau human development index 

(HDI) yang mempertimbangkan umur harapan hidup, angka melek huruf, dan PDB. 

Martinez & Ebenhack melalui studinya terhadap konsumsi energi per kapita dengan IPM di 120 

negara menyatakan bahwa ada hubungan yang sangat kuat antara IPM dengan konsumsi energi. 

Disebutkan juga bahwa untuk negara-negara miskin, peningkatan akses yang kecil terhadap energi 

akan meningkatkan pembangunan manusia yang luar biasa.   

Pelaksanaan program  listrik pedesaan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari amanat 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Ketenagalistrikan. Meningkatnya kebutuhan akan  energi untuk menopang pertumbuhan ekonomi 

utamanya akses listrik di daerah perdesaan menjadi perhatian Pemerintah Daerah Propinsi Jawa 

Barat sejak tahun 2003.   Pemerintah  Daerah Provinsi Jawa Barat masih terus  giat melaksanakan 

bantuan program listrik pedesaan sebagai salah satu langkah percepatan peningkatan angka rasio 

elektrifikasi, dengan target untuk tahun 2018 angka  rasio elektrifikasi adalah 100%.  Pada   tahun 

2017 rasio angka rasio elektrifikasi   sudah mencapai  98,5%, padahal pada tahun 2008 baru 

mencapai  65%.  Kabupaten Majalengka, merupakan salah satu wilayah  kabupaten yang menjadi 

prioritas dalam  pencapaian  rasio elektrifikasi. 

Jorgenson dkk. menyatakan bahwa hubungan antara intesitas energi kesejahteraan manusia dengan 

pertumbuhan ekonomi sangat kompleks dan berubah secara dramatis sepanjang waktu. Dan pada 

beberapa tahun terakhir rentang waktu studi, menunjukkan peningkatan hubungan yang berlanjut 

antara intensitas energi kesejahteraan manusia dengan pembangunan ekonomi. 

Pada tahun 2014 Kabupaten Majalengka memperoleh bantuan program lisdes sebanyak 21 

Kecamatan, yang didalamnya memiliki 44 desa, sedangkan kebutuhan listrik untuk rumah, 

berhasil terpasang sebanyak 3735 rumah. Untuk tahun 2015 bertambah menjadi 24 kecamatan, 

sedangkan desa mengalami pertambahan yang signifikan hingga 664 desa, dengan jumlah rumah 
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terpasang sebanyak 4794 rumah., dengan program listrik masuk desa (Lisdes) banyak daerah-

daerah terpencil itu menumbuhkan berbagai peluang, mulai dari  taraf pendidikan yang meningkat 

karena anak-anak  bisa belajar pada malam harinya dengan listrik dan penerangan yang baik, selain 

pendidikan, diharapkan ada geliat ekonomi juga dari rumah. Listrik ini diharapkan menstimulasi 

bisnis-bisnis rumahan dari keluarga. 

Oudraogo menyatakan bahwa ada hubungan kointegrasi yang positif antara konsumsi listrik 

dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau human development index (HDI). Secara lebih 

detail disebutkan bahwa peningkatan konsumsi litrik per kapita sebesar 1% akan meningkatkan 

nilai IPM sebesar 0,22%. Melalui studinya terhadap konsumsi energi, kesejahteraaan manusia dan 

pembangunan ekonomi di beberapa negara di Eropa Timur,  

 

1.2. Perkembangan Ketenagalistrikan 

Kebutuhan akan ketersediaan energi terutama listrik, di Kabupaten Majalengka dari tahun ketahun 

terus mengalami peningkatan. Hal ini sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk serta 

perkembangan Kabupaten Majalengka. Pada tahun 2015 banyaknya pemakaian kwh listrik yang 

terjual adalah sebesar 427.860.065 Kwh, pemakaian tertinggi terjadi pada bulan Oktober yaitu 

sebesar 37.865.006Kwh.. 

Tabel 1.1.  Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT. PLN (Persero) pada  PLN UPJ 

Jatiwangi Kabupaten Majalengka  

Tahun 2011-2015 

Tahun 

Daya 

Terpasang 

(kwh) 

Produksi 

Listrik (KWh) 

Listrik Terjual 

(KWh) 

Susut/Hilang 

(KWh) 
Jumlah 

2011 75.953.200 132.827.696 122.450.917 10.376.779 341.608.592 

2012 80.039.650 140.781.780 130.353.178 10.428.602 231.250.162 

2013 89.513.000 154.366.417 141.855.230 12.511.187 243.879.571 

2014 95.709.500 170.337.853 155.750.763 14.587.090 436.385.206 

2015 103.849.150 185.799.007 168.596.468 17.202.539 475.447.164 

Jumlah 445.064.500 629.746.490 588.653.508 65.106.197 1.728.570.696 
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       Sumber : Kab. Majalengka dalam angka Tahun 2016 

Untuk daya terpasang, produksi, listrik terjual, dan susut ataupun hilang selama lima tahun dari 

tahun 2011 tahun 2015 menunjukkan angka kenaikan terus, dimana pada tahun 2011 daya 

terpasang 75.953.200 kwh, tahun 2012 daya terpasang 80.039.650 kwh, tahun 2013 daya terpasang 

89.513.000 kwh, tahun 2014 daya terpasang 95.709.500 kwh, dan untuk tahun 2015 merupakan 

pertumbuhan yang terbesar selama lima tahun (tahun 2011-2015) daya terpasang sebesar 

103.849.150 kwh. Untuk produksi tahun 2011 sebesar 132.827.696 kwh, listrik terjual 

122.450.917 kwh, susut/hilang 10.376.779 kwh, dan jumlahnya adalah 341.608.592 kwh. Untuk 

tahun 2014 dan 2015, daya terpasang 95.709.500 kwh, dan 103.849.150 kwh, untuk produksi 

170.337.853 kwh tahun 2014, dan untuk tahun 2015 103.849.150 kwh. Listrik terjual tahun 2014 

sebesar 155.750.763 kwh, dan tahun 2015 sebesar 168.596.468 kwh, yang mengalami penyusutan 

atau hilang untuk tahun 2014 sebesar 14.587.090 kwh, tahun 2015 sebesar 17.202.539kwh. 

 

1.3. Perkembangan Pembangunan Manusia (IPM) 

Indeks Pembangunan Manusia  (IPM),  yang merupakan salah satu indikator untuk mengukur 

kemajuan pembangunan perekonomian suatu wilayah. Indeks Pembangunan Manusia dapat 

dijadikan tolak ukur dalam menentukan keberhasilan pembangunan Sumber Daya Manusia di 

suatu wilayah. Selama ini metode yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan 

pembangunan ekonomi adalah dengan metode PDB, sementara dalam metode PDB, hanya 

mengukur satu unsur dari ukuran kesejahteraan masyarakat, yaitu bidang ekonomi saja, sedangkan 

IPM sendiri terdiri dari tiga unsur, yaitu  Ekonomi diukur dengan daya beli, Pendidikan, ukurannya 

melek huruf, dan unsur yang ketiga adalah kesehatan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang 

terdiri dari Indeks Pendidikan, yang dibentuk melalui Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Angka 

Melek Hurup (AHH), Indeks Kesehatan yang dibentuk  dari Angka Harapan Hidup (AHH), dan 

Indeks Daya Beli yang di bentuk dari Power Purchasing Parity (PPP). 

 Selama kurun waktu enam tahun, IPM di Kabupaten Majalengka terus mengalami peningkatan. 

Hal ini secara umum karena adanya program-program yang dijalankan pemerintah daerah serta 

dukungan seluruh lapisan masyarakat. Angka IPM Kabupaten Majalengka pada tahun 2015 adalah 

64,75 berada dalam kategori sedang (60<IPM<70). Dari komponen kesehatan diwakili oleh 

komponen Angka Harapan Hidup (AHH) sebesar 69,06 persen artinya rata-rata penduduk 
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Majalengka dapat bertahan hidup sampai usia 69 tahun. Pada tahun 2014, IPM Kabupaten 

Majalengka sebesar 64,07 dan 63,71 pada tahun 2013. 

 

Tabel 1.2.  Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Majalengka  

Tahun 2010-2015 

Tahun Majalengka 

2010 62,30 

2011 62,67 

2012 63,13 

2013  63,71 

2014  64,07 

2015  64,75 

        Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Majalengka berbagai terbitan (2009 – 2016) 

Secara umum angka IPM Kabupaten Majalengka berada di bawah Jawa Barat, artinya secara 

kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Majalengka masih berada dibawah rata-rata 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.  Komponen pendidikan dicerminkan oleh Rata-rata Lama 

Sekolah (RLS) usia 25 tahun ke atas dimana rata-rata seorang penduduk Majalengka 

menghabiskan 6,8 tahun untuk mengenyam pendidikan formal selama hidupnya. Komponen 

pendidikan lainnya yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 11,74 tahun, artinya seorang 

penduduk Majalengka yang berusia lebih dari 7 tahun memiliki harapan akan bersekolah hingga 

11,74 tahun mendatang. 

Komponen terakhir yang menjadi pembentuk IPM adalah PPP/Pengeluaran per kapita sebesar 

8.477 ribu rupiah, artinya pengeluaran per kapita penduduk Majalengka rata-rata sebesar 

8.477.000 rupiah. 
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Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 

Gambar 1.3 Komponen Pembentuk IPM Kabupaten Majalengka  

Tahun 2015 

Capaian Pembangunan Manusia di Kabupaten Majalengka selama kurun waktu 2013-2015 berada 

dibawah Kabupaten Cirebon, Kuningan, dan Kota Cirebon serta diatas Indramayu. Selama periode 

ini IPM seluruh kabupaten yang ada di Wilayah Ciayumajakuning berada pada kategori sedang 

(60=IPM<70) sedangkan Kota Cirebon berada pada kategori tinggi (70=IPM<80). 

 

1.4. Dampak Pembangunan Ketenagalistrikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  

Kemajuan pembangunan ekonomi suatu negara atau daerah tidak terlepas dari seberapa besar 

peran atau kepemilikan sumber daya, yang dimiliki, baik itu sumber daya alam, sumber daya 

manusia, dan teknolog. Era  pemerintah sekarang sedang giat-giatnya membangun infrastruktur 

dalam segala bidang, baik jalan, jembatan,, perairan, perumahan, dan infrastruktur perlistrikan.  

Provinsi Jawa Barat, Tahun 2018 ini, mencanangkan 100%, masyarakat Jawa Barat  bisa 

menikmati penerangan listrik, selanjutnya adalah  faktor sumber daya manusia,  ini  adalah faktor 

yang sangat penting, apa artinya faktor sumber daya alam melimpah, kalau faktor manusianya saja  

lemah, dan  juga teknologi tidak tercipta.  

Farameter keberhasilan pembangunan yang dicapai  masyakat, sering menggunakan  indikator  

Indeks Pembangunan Manusia,  dalam hal ini untuk melihat  keberhasilan pembangunan di 

Kabupaten Majalengka, dari program pengembangan  listrik perdesaan  yang sudah terbangun,  

terhdap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  akan dianalisa dengan menggunakana persamaan 

regresi linier berganda. Data-data yang dipergunakan adalah pembangunan ekonomi adalah indeks 

pembangunan manusia (IPM) sebagai variabel yang dipengaruhi,  program listrik perdesaa (lisdes) 
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adalah produksi listrik, dan untuk potensi sumber daya manusia adalah jumlah penduduk. Data 

yang dipergunakan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 1.3.  IPM, Produksi Listrik, dan Jumlah Penduduk Kabupaten Majalengka 

Tahun 2009-2015 

Tahun 
IPM 

(Y) 

Produksi Listrik (Kwh) 

(X1) 

Penduduk (orang) 

(X2) 

2009 62,00 310.124.367 1.165.794 

2010 62,30 310.124.368 1.165.795 

2011 62,67 310.124.369 1.171.478 

2012 63,13 310.124.369 1.176.117 

2013 63,71 365.542.846 1.180.774 

2014 64,07 400.235.744 1.176.313 

2015 64,75 427.860.065 1.182.109 

Sumber : Kabupaten Majalengka Dalam Angka beberapa terbitan  (Tahun 2010 – 2016)  

 

Dalam bentuk persamaan fungsi adalah sebagai berikut  : 

                                    Y = f  (X1, X2) ....................................................1.1. 

Dalam persamaan regresi linier berganda adalah : 𝑌 =  𝛽𝑜 +  𝛽1𝑋1 +  𝛽2 𝑋2 +  µ … … … … … … 1.2  
 Dimana : 

Y = Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Majalengka (Indeks) 

X1 = Produksi listrik Kabupaten Majalengka (kwh) 

X2 = Penduduk Kabupaten Majalengka (orang) 

β 0 =konstana 

β1 = estimasi dari produksi listrik  
β2  = estimasi dari jumlah penduduk 

µ    = error term 

 

Hasil estimasi dari pengaruh produksi listrik, dan jumlah penduduk terhadap indeks 

pembangunan manusia (IPM) dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

 

Tabel 1.4.  Hasil Estimasi Produksi listrik, Jumlah Penduduk terhadap Indeks Pembanganan 

Manusia 
Dependent Variable: Y   
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Method: Least Squares   

   

Sample: 2010 2015   

Included observations: 6   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -28.92650 22.90715 -1.262771 0.2959 

X1 1.05E-08 3.14E-09 3.349928 0.0441 

X2 7.54E-05 2.01E-05 3.750239 0.0331 

R-squared 0.959462     Mean dependent var 62.98000 

Adjusted R-squared 0.932436     S.D. dependent var 0.807762 

S.E. of regression 0.209962     Akaike info criterion 0.023072 

Sum squared resid 0.132252     Schwarz criterion -0.081049 

Log likelihood 2.930785     Hannan-Quinn criter. -0.393730 

F-statistic 35.50208     Durbin-Watson stat 2.574498 

Prob(F-statistic) 0.008162    

Sumber : Hasil pengolahan Eviews versi 6. 

 

Y  =  -28,92650  +  0,00000001X1  +  0,000075X2 ..............................1.3 

1.4.1. Estimasi Produksi Listrik Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Hubungan antara produksi listrik dengan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Majalengka 

mempunyai hubungan yang positif, artinya jika produksi listrik meningkat sebesar 100 juta kwh, 

maka rasio indeks pembangunan manusia di Kabupaten Majalengka akan meningkat sebesar 0,01 

dan faktor yang lain dianggap tidak berpengaruh.   

Sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa dengan program listrik masuk desa, tingkat kesejahteraan 

penduduk akan semakin meningkat. Kabupaten Majalengka yang dapat bantuan listrik masuk desa 

pada tahun 2014 dan 2015 sebanyak 109 desa. Pengaruhnya cukup signifikan, itu bisa dilihat dari 

aktivitas masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Dalam pengolahan produksi pertanian dari beras, 

ubi kayu, gula aren, semakin produktif. Daya beli masyarakat juga meningkat. Begitu pula sosial 

keagamaan, misal di Desa Nunuk Baru Kecamatan Maja, kegiatan ibu-ibu PKK dalam kegiatan 

pos yandu, semakin aktif lagi. Animo masyarakat dalam belajar juga semakin meningkat, sehingga 

melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi meningkat juga. 

I Made Agus Dharma Susila dan Dwi Rahmasari Pribadi (2014), menyatakan bahwa konsumsi 

listrik dan rasio elektrifikasi di Indonesia mempunyai hubungan yang kuat dengan indikator-

indikator pembangunan manusia. Sektor industri mempunyai pengaruh paling besar terhadap umur 

harapan hidup, diikuti sektor komersial dan rumah tangga. Terkait dengan IPM, konsumsi listrik 
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total dan rasio elektrifikasi lebih mempengaruhi nilai indikator melek huruf dibandingkan 

indikator umur harapan hidup. 

1.4.2. Estimasi Jumlah Penduduk Terhadap Indeks Pembangunan Manusia 

Hubungan antara jumlah penduduk dengan indeks pembangunan manusia di Kabupaten 

Majalengka menunjukan hubungan yang positif, artinya jika penduduk Kabupaten Majalengka 

meningkat 1 juta orang, maka rasio indeks pembangunan manusia akan meningkat sebesar 7,5 dan 

faktor lain dianggap tidak berpengaruh. 

Penduduk merupakan modal pembangunan, apabila penduduk itu adalah produktif. Penduduk 

yang produktif bisa menggerakkan faktor produksi yang lainnya baik itu modal, maupun faktor 

produksi teknologi., penduduk juga yang menciptakan kewirausahaan, hanya permasalahan yang 

terjadi apabila tingkat kelahiran terlalu tinggi, dan menjadi tanggungan bagi penduduk yang 

produktif. Disamping itu keberadaan penduduk di Kabupaten Majalengka tidak merata, dan terjadi 

perpindahan pekerjaan penduduk dari pertanian ke industri, padahal sumbangan sektor pertanian 

di Kabupaten Majalengka masih yang terbesar di bandingkan dengan sektor yang lainnya, 

disamping itu juga terjadi perpindahan penduduk dari desa ke kota.   

 

1.5.Kesimpulan 

Peran pembangunan infrastruktur dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan 

penduduk/pembangunan  ekonomi  cukup berpengaruh positif.  Salah satu program infrastruktur 

yang capaian  cukup tinggi adalah program infrstruktur listrik perdesaan,  Program listrik 

peredsaan yang dicanangkan  sejak tahun 2003 hingga sekarang, di Provinsi Jawa Barat   

capaiannya sudah hampir seratus persen penduduknya menikmati infrastruktur listrik tersebut.  

Kabupaten Majalengka  yang merupakan salah satu kabupaten yang menjadi prioritas program 

listuik pedesaan (lisdes),  dengan analisa persamaan regresi linier berganda, tahun pengamatan 

2009-2015,  hasilnya didapatkan, bahwa program lisdes yang dikonversi dengan produksi listrik 



 

 

li 
 

dan jumlah penduduk  menunjukan hasil yang positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan 

manusia (kesejahteraan). 
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BAB I. PENDAHULUAN 

1.2. Latar Belakang 

 Energi merupakan kebutuhan yang penting bagi manusia setelah makanan, air 

dan tempat tinggal. Pemanfaatan energi dalam kehidupan manusia menjadi sangat 

penting seiring dengan peningkatan standar kualitas hidup seseorang, dimulai dari cara 

sederhana seperti pembakaran kayu-kayuan untuk menghasilkan panas untuk 

menghangatkan tubuh dan cahaya untuk penerangan, pemanfaatan energi telah 

berkembang seiring majunya teknologi. Kini energi digunakan dan dimanfaatkan dalam 

berbagai cara dan bentuk dalam kehidupan sehari-hari. 

Energi merupakan kebutuhan pokok bagi pemenuhan pokok kehidupan manusia 

dan pembangunan negara. Pemerintah Indonesia konsisten menjalankan pembangunan 

yang berkelanjutan (Sustainable development) hal ini juga tidak lepas  dari permasalahan 

energi, baik energi primer seperti minyak dan gas bumi, maupun energi sekunder seperti 

listrik. Sebagai negara yang giat melakukan pembangunan dengan aktivitas ekonomi 

yang terus meningkat, kebutuhan energi di Indonesia tentu selalu meningkat dari waktu 

ke waktu. 

Pembangunan nasional yang dicanangkan pemerintah secara normatif bertujuan 

menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Ini 

mengandung pengertian bahwa hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh 

rakyat secara adil dan merata, tidak terkecuali bagi rakyat yang tinggal di pedesaan dan 

daerah tertinggal. Masyarakat sendiri dinyatakan sejahtera apabila kebutuhan dasarnya 

tercukupi. Sementara itu kebutuhan dasar masyarakat sendiri salah satunya adalah 

kebutuhan akan energi. Meskipun listrik dikategorikan sebagai energi sekunder namun 

tetap dibutuhkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Di Indonesia sendiri 

pemenuhan kebutuhan energi listrik masyarakatnya masih menemui beberapa kendala. 

Kendala tersebut seperti ketidakmerataan sumber energi bagi seluruh daerah di 

Indonesia. Bentuk geografis negara Indonesia yang berupa kepulauan merupakan 

kendala bagi Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pemasok listrik terbesar di 

Indonesia untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. 
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Selain itu tantangan dunia saat ini adalah penggunaan energi tak terbarukan secara 

massif. Tendensi tersebut lambat tetapi pasti menciptakan degradasi lingkungan. 

Kelestarian biohayati terancam, pencemaran tanah, air dan udara semakin sukar 

dikendalikan. 

Pelaksanaan program bantuan listrik pedesaan merupakan pelaksanaan dari 

amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang 

Ketenagalistrikan dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2014 

tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah 

berusaha meningkatkan pemanfaatan sumberdaya energi untuk mencukupi kebutuhan 

dan konsumsi penduduknya melalui berbagai program dan kegiatan yang diadakan dan 

dilaksanakan oleh organsasi perangkat-perangkat daerahnya. Meningkatnya kebutuhan 

energi untuk menopang pertumbuhan ekonomi utamanya akses listrik di daerah 

perdesaan menjadi perhatian Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat sejak Tahun 2003. 

Hingga Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih terus 

melaksanakan kegiatan bantuan program listrik pedesaan sebagai salah satu langkah 

percepatan peningkatan angka rasio elektrifikasi di Jawa Barat yang hingga Akhir 

Desember Tahun 2015 nilainya sudah mencapai ± 94 %, tidak sampai disitu saja, pada 

tahun 2018, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini pak Gubernur meresmikan 

penyambungan jaringan listrik perdesaan yang tersebar ke 991 desa. Peresmian tersebut 

sekaligus sebagai pencanangan program Jabar Caang 2018, menjadikan rasio 

elektrifikasi di Jawa Barat sebesar 100% pada 2018. 

 

1.2. Program Listrik Perdesaan dan Pembangunan Manusia 

 Pemanfaatan energi dalam kehidupan manusia menjadi sangat penting seiring 

dengan peningkatan standar kualitas hidup seseorang. Dalam masyarakat modern, 

energi listrik sudah menjadi kebutuhan dasar yang memiliki peranan penting dalam 

pembangunan ekonomi dan sosial. Dalam konteks pembangunan sosial, Niu. dkk 
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menyatakan bahwa energi listrik sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan 

yang meliputi peningkatan kesehatan, pendidikan, kenyamanan (aminiti), peningkatan 

kualitas lingkungan. 

Meningkatnya kebutuhan akan energi listrik untuk menopang pertumbuhan 

ekonomi utamanya akses listrik di daerah perdesaan (Lisdes) menjadi perhatian seluruh 

pihak. Pembangunan listrik di daerah perdesaan dimaksudkan untuk mendorong 

kegiatan ekonomi serta kesejahteraan. Disamping mendorong pertumbuhan ekonomi, 

program listrik pedesaan   juga ditujukan untuk meningkatkan kecerdasan dan 

kesejahteraan masyarakat di daerah. Pereira dkk. melalui studinya terhadap listrik 

pedesaan dan kemiskinan energi di Brasil menyimpulkan bahwa ada perubahan profil 

konsumsi energi dan listrik terhadap pengurangan kemiskinan energi. Sebaliknya, 

melalui studinya terhadap konsumsi listrik di negara-negara industri, Mazur 

menyimpulkan bahwa peningkatan konsumsi energi dan listrik per kapita pada tiga 

dekade terakhir tidak berasosiasi atau berhubungan dengan peningkatan kualitas hidup. 

Kajian Kanagawa & Nakata juga menyatakan bahwa secara sosio ekonomi, peningkatan 

akses terhadap energi listrik akan meningkatan kualitas hidup secara drastis Pada 

dasarnya, standar atau tingkat kesejahteraan manusia sebenarnya sulit untuk diukur 

tetapi saat ini ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukurnya. Yang 

paling sederhana adalah dengan menghitung produksi domestik bruto (PDB) per kapita 

yang menggambarkan nilai semua barang dan jasa yang diproduksi suatu wilayah dalam 

periode waktu tertentu per kapita. Indikator yang lebih maju adalah dengan menghitung 

indeks pembangunan manusia (IPM) atau human development index (HDI) yang 

mempertimbangkan umur harapan hidup, angka melek huruf, dan PDB. 

Martinez & Ebenhack melalui studinya terhadap konsumsi energi per kapita 

dengan IPM di 120 negara menyatakan bahwa ada hubungan yang sangat kuat antara 

IPM dengan konsumsi energi. Disebutkan juga bahwa untuk negara-negara miskin, 
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peningkatan akses yang kecil terhadap energi akan meningkatkan pembangunan 

manusia yang luar biasa. Pelaksanaan program  listrik pedesaan merupakan salah satu 

bentuk pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 

2009 tentang Ketenagalistrikan dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 

Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan. Meningkatnya kebutuhan akan  

energi untuk menopang pertumbuhan ekonomi utamanya akses listrik di daerah 

perdesaan menjadi perhatian Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat sejak tahun 2003.   

Pemerintah  Daerah Provinsi Jawa Barat masih terus  giat melaksanakan bantuan 

program listrik pedesaan sebagai salah satu langkah percepatan peningkatan angka 

rasio elektrifikasi, dengan target untuk tahun 2018 angka  rasio elektrifikasi adalah 100%.  

Pada   tahun 2017 rasio angka rasio elektrifikasi   sudah mencapai  98,5%, padahal pada 

tahun 2008 baru mencapai  65%.  Kabupaten Majalengka, merupakan salah satu wilayah  

kabupaten yang menjadi prioritas dalam  pencapaian  rasio elektrifikasi. 

Jorgenson dkk. menyatakan bahwa hubungan antara intesitas energi kesejahteraan 

manusia dengan pertumbuhan ekonomi sangat kompleks dan berubah secara dramatis 

sepanjang waktu. Dan pada beberapa tahun terakhir rentang waktu studi, menunjukkan 

peningkatan hubungan yang berlanjut antara intensitas energi kesejahteraan manusia 

dengan pembangunan ekonomi. 

 

1.3. Program Listrik Perdesaan di Kabupaten Majalengka 

Pada tahun 2014 Kabupaten Majalengka memperoleh bantuan program lisdes 

sebanyak 21 Kecamatan, yang didalamnya memiliki 44 desa, sedangkan kebutuhan 

listrik untuk rumah, berhasil terpasang sebanyak 3735 rumah. Untuk tahun 2015 

bertambah menjadi 24 kecamatan, sedangkan desa mengalami pertambahan yang 

signifikan hingga 664 desa, dengan jumlah rumah terpasang sebanyak 4794 rumah., 

dengan program listrik masuk desa (Lisdes) banyak daerah-daerah terpencil itu 

menumbuhkan berbagai peluang, mulai dari  taraf pendidikan yang meningkat karena 
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anak-anak  bisa belajar pada malam harinya dengan listrik dan penerangan yang baik, 

selain pendidikan, diharapkan ada geliat ekonomi juga dari rumah. Listrik ini diharapkan 

menstimulasi bisnis-bisnis rumahan dari keluarga. 

Oudraogo menyatakan bahwa ada hubungan kointegrasi yang positif antara 

konsumsi listrik dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau human development 

index (HDI). Secara lebih detail disebutkan bahwa peningkatan konsumsi litrik per kapita 

sebesar 1% akan meningkatkan nilai IPM sebesar 0,22%. Melalui studinya terhadap 

konsumsi energi, kesejahteraaan manusia dan pembangunan ekonomi di beberapa 

negara di Eropa Timur. 

Dinamika pembangunan selalu membawa perubahan, dan selalu membawa dua 

sisi sekaligus. Dari satu sisi, progam bantuan dari pemerintah untuk pemenuhan 

kebutuhan energi listrik di daerah tertinggal ini merupakan sebuah langkah yang inovatif. 

Seperti diketahui bersama, bahwa pembangunan di Kabupaten Majalengka selama ini 

belum menunjukkan hasil yang signifikan. Terbukti dengan masih banyaknya masyarakat 

di daerah pedesaan yang belum terlepas dari jerat kemiskinan. Oleh karena itu, sangat 

tepat apabila pemerintah berani memberikan solusi dengan terobosan-terobosan dan 

pemikiran yang mengedepankan pemberdayaan masyarakat setempat. Sehingga dapat 

memberikan perubahan mendasar mengenai cara pandang masyarakat pinggiran dan 

pedesaan  diharapkan dapat merangsang pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat 

sehingga akan menjadi basis dalam memperlancar program peningkatan kesejahteraan 

masyarakat dalam rangka meningkatkan pendapatannya. Hal itu dapat terjadi apabila 

Program Listrik Perdesaaan (Lisdes) dimanfaatkan dalam aktivitas ekonomi produktif. 

Namun di sisi lain, masuknya  listrik perdesaan juga dapat mengubah gaya hidup yang 

pada akhirnya mempengaruhi pola hidup masyarakat pedesaan menjadi lebih konsumtif. 

Hal tersebut dapat terjadi apabila pemanfaatan energi listrik hanya terbatas pada 

penggunaan yang tidak terkait dengan aktivitas ekonomi, atau hanya digunakan untuk 
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keperluan yang bersifat konsumtif, misalnya untuk sumber daya televisi, radio, tape, dll. 

Faktor-faktor ini merupakan sisi yang tidak dikehendaki, namun tetap ada, faktor 

demikian sering disebut dengan “evil circle”: dengan membangun berarti muncul berbagai 

dampak. Meskipun demikian, timbulnya gaya hidup konsumtif di masyarakat pedesaan 

dan daerah tertinggal tidak selalu bersifat negatif. Masuknya listrik perdesaan  mampu 

merangsang terwujudnya rasionalisasi di pedesaan, misalnya, dengan adanya listrik, 

masyarakat bisa menyaksikan tayangan berita sehingga dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan mereka. 

 

 

 

 

 

 

BAB II. PEMBANGUNAN EKONOMI 

Salah satu ukuran tingkat kesejahteraan  suatu negara  secara kuantitatip sampai 

sekarang masih  banyak menggunakan  tingkat pendapatan nasional (National Income),  

yang mana pendapatan nasional  merupakan totalitas dari produksi  barang dan jasa 

yang dihasil masyarakat suatu negara dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam 

jangka waktu satu  tahun.  Dalam  pendapatan nasional tersebut merupakan totalitas   

dari hasil perkalian antara  harga  dengan kuantitas barang  dan jasa yang di hasilkan. Di  

negara-negara berkembang (Developing Countries), setiap kali barang dan jasa  yang 

dihasilkan  harganya selalu mengalami kenaikan yang cukup besar (inflasi), lain halnya 
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dengan  negara-negara maju (Developed Countries),  berubahnya pendapatan nasional 

lebih besar disumbangkan dari  quantity barang yang dihasilkan yang meningkat.  Inilah  

yang dipermasalahkan antara  penggunaan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan 

ekonomi.   

 

2.1. Pembangunan  Ekonomi 

Pembangunan ekonomi adalah proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk 

dan kemajuan teknologi. Bertambahnya penduduk suatu negara harus diimbangi dengan 

kemajuan teknologi dalam produksi untuk memenuhi permintaan kebutuhan dalam 

negeri. Menurut Sukirno (2002), pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang 

menyebabkan pendapatan perkapita riil penduduk suatu masyarakat meningkat dalam 

jangka panjang. Di sini ada dua aspek penting yang saling berhubungan erat yaitu 

pendapatan total atau yang lebih dikenal dengan pendapatan nasional dan jumlah 

penduduk. Pendapatan perkapita berarti pendapatan total dibagi dengan jumlah 

penduduk. Menurut Schumpeter dalam Sukirno (2006) pembangunan ekonomi bukan 

merupakan proses yang harmonis dan gradual, tetapi merupakan proses yang spontan 

dan tidak terputus-putus. Pembangunan ekonomi disebabkan oleh perubahan terutama 

dalam lapangan industri dan perdagangan. Berdasarkan pengertian tersebut 

pembangunan ekonomi terjadi secara berkelanjutan dari waktu ke waktu dan selalu 

mengarah positif untuk perbaikan segala sesuatu menjadi lebih baik dari sebelumnya. 

Industri dan perdagangan akan mewujudkan segala kreatifitas dalam pembangunan 

ekonomi dengan penggunaan teknologi industri serta dengan adanya perdagangan 

tercipta kompetisi ekonomi. Pembangunan ekonomi juga merupakan suatu proses 

pembangunan yang terjadi terus menerus yang bersifat dinamis, menambah dan 

memperbaiki segala sesuatu menjadi lebih baik lagi. Apapun yang dilakukan, hakikat 

pembangunan ekonomi itu mencerminkan adanya terobosan yang baru, bukan 
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merupakan gambaran ekonomi satu saat saja. Dalam Sukirno (2006), pembangunan 

ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi ditambah dengan perubahan. Arti dari 

pernyataan tersebut adalah pembangunan ekonomi dalam suatu negara pada suatu 

tahun tertentu tidak hanya diukur dari kenaikan produksi barang dan jasa yang berlaku 

dalam kegiatan ekonomi seperti perkembangan pendidikan, perkembangan teknologi, 

peningkatan dalam kesehatan, peningkatan infrastruktur yang tersedia dan peningkatan 

dalam pendapatan dan kemakmuran masyarakat. Pembangunan ekonomi adalah suatu 

proses yang bersifat multidimensional yang melibatkan kepada seluruh perubahan besar 

baik terhadap perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial, mengurangi kemiskinan, 

mengurangi ketimpangan (disparitas) dan pengangguran (Todaro, 2008). Arsyad (2010), 

mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses. Proses yang dimaksud 

adalah proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan 

industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk 

menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu 

pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru. Ada empat model 

pembangunan (Suryana, 2000) yaitu model pembangunan ekonomi yang berorientasi 

pada pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, penghapusan kemiskinan dan model 

pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar. 

Berdasarkan atas model pembangunan tersebut, semua itu bertujuan pada perbaikan 

kualitas hidup, peningkatan barang dan jasa, penciptaan lapangan kerja baru dengan 

upah yang layak, dengan harapan tercapainya tingkat hidup minimal untuk setiap rumah 

tangga. Sasaran utama dari pembangunan nasional adalah meningkatnya pertumbuhan 

ekonomi dan pemerataan hasil-hasilnya serta pemantapan stabilitas nasional. Hal 

tersebut sangat ditentukan keadaan pembangunan secara kedaerahan. 

 

2.2. Pertumbuhan Ekonomi 
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Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kinerja 

perekonomian, baik di tingkat nasional maupun regional (daerah). Pada dasarnya, 

pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan output agregat (keseluruhan barang dan jasa 

yang dihasilkan oleh kegiatan perekonomian) atau Produk Domestik Bruto (PDB). PDB 

sendiri merupakan nilai total seluruh output akhir yang dihasilkan oleh suatu 

perekonomian, baik yang dilakukan oleh warga lokal maupun warga asing yang 

bermukim di negara bersangkutan. Sehingga, ukuran umum yang sering digunakan untuk 

melihat laju pertumbuhan ekonomi adalah persentase perubahan PDB untuk skala 

nasional atau persentase perubahan PDRB untuk skala propinsi atau kabupaten/kota. 

Kuznets mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan kapasitas dalam 

jangka panjang dari suatu negara untuk menyediakan berbagai jenis barang dan jasa 

kepada penduduk. Dengan demikian, manifestasi dari pertumbuhan ekonomi diwujudkan 

dalam peningkatan output jangka panjang atau secara berkesinambungan (Todaro, 

2000:144) 

Berbagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tersebut oleh Todaro 

diwujudkan dalam 3 komponen utama. Pertama, akumulasi modal, yang meliputi semua 

bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan modal 

manusia atau sumberdaya manusia. Kedua, pertumbuhan penduduk yang selanjutnya 

akan menambah jumlah angkatan kerja. Ketiga, kemajuan teknologi yang dalam 

pengertian sederhananya terjadi karena ditemukannya cara-cara baru atau perbaikan 

atas cara-cara lama dalam menangani suatu pekerjaan (Todaro, 2000:137).  

Selanjutnya, konsep modal manusia ini menjadi penting sejalan dengan 

perkembangan pemikiran, bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang suatu negara 

tidak hanya didukung oleh kenaikan stok modal fisik dan jumlah tenaga kerja, tetapi juga 

peningkatan mutu modal manusia yang memiliki pengaruh kuat terhadap peningkatan 

kualitas tenaga kerja serta pemanfaatan kemajuan teknologi. Dalam konsep 
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pertumbuhan modern, faktor teknologi dalam arti luas yang dianggap konstan dan 

ditentukan secara eksogenus oleh aliran pemikiran pertumbuhan tradisional, dianggap 

kurang tepat. Faktor teknologi adalah dinamis dan ditentukan oleh sumberdaya manusia 

atau mutu modal manusia. Menurut teori pertumbuhan modern, pertumbuhan ekonomi 

tidak hanya bersumber dari peningkatan jumlah faktor-faktor produksi berupa tenaga 

kerja (L) dan modal fisik (K) saja, tetapi juga dari produktivitas dari tenaga kerja yang 

berkaitan erat dengan sejauhmana peningkatan mutu modal manusia. Teori 

pertumbuhan ekonomi modern menetapkan bahwa pertumbuhan ekonomi dalam jangka 

panjang akan ditentukan oleh modal fisik (K), tenaga kerja (L) dan modal manusia (HC). 

Sehingga pertumbuhan ekonomi secara sederhana dapat dinotasikan dalam persamaan 

fungsi sebagai berikut: 

    Y = F (K, L, Hc, Z), ……………………………………………………………………..(2.1) 

dimana : 

K adalah modal fisik;  

L adalah tenaga kerja;  

Hc adalah mutu modal manusia; dan 

Z adalah variabel lain yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi, seperti pengeluaran 

pemerintah untuk meningkatkan mutu modal manusia dalam bentuk belanja pendidikan 

dan kesehatan. 

Penelitian tentang pertumbuhan ekonomi yang dilakukan oleh Barro (1998) 

melihat pengaruh langsung modal manusia yang diwakili oleh tingkat pendidikan dan 

pengeluaran pemerintah terhadap PDB serta beberapa variabel lain. Penelitian ini 

mengambil sampel 100 negara dan menunjukkan pengaruh positif dari variabel 

pendidikan terhadap laju pertumbuhan PDB per kapita. Dengan demikian, kebijakan yang 

dapat meningkatkan tingkat pendidikan penduduk akan meningkatkan laju pertumbuhan 

PDB per kapita. 



LAPORAN PENELITIAN 

PENGEMBANGAN PROGRAM LISTRIK PERDESAAN (LISDES) 

DALAM MENINGKATKAN INDEKS PEMBANGUNAN 

 MANUSIA (IPM) DI KABUPATEN MAJALENGKA 

 (STUDI KASUS MASYARAKAT MISKIN) 

 2018 

 

 

 

 

 

Pertumbuhan ekonomi meningkatkan persediaan sumberdaya yang dibutuhkan 

pembangunan manusia. Peningkatan sumberdaya bersama dengan alokasi sumberdaya 

yang tepat serta distribusi peluang yang semakin luas, khususnya kesempatan kerja akan 

mendorong pembangunan manusia lebih baik. Hal ini berlaku juga sebaliknya, 

pembangunan manusia mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Tingkat 

pembangunan manusia yang tinggi sangat menentukan kemampuan penduduk dalam 

menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, baik kaitannya dengan 

teknologi maupun terhadap kelembagaan sebagai sarana penting untuk mencapai 

pertumbuhan ekonomi (Ramirez, et.al, 1998; Brata, 2004). 

Dengan demikian keterkaitan pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi 

dapat dipahami dari 2 (dua) arah, yaitu pengaruh dari pertumbuhan ekonomi terhadap 

pembangunan manusia dan pengaruh dari pembangunan manusia terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan 

manusia tidak bisa dianggap linier atau langsung, namun ditentukan oleh sejauhmana 

peranan faktor-faktor yang menghubungkan kedua konsep tersebut. Di bawah ini akan 

diuraikan lebih terperinci keterkaitan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia, 

baik pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pembangunan manusia serta sebaliknya, 

pengaruh pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi, beserta faktor-faktor yang 

mengaitkan keduanya. 

 

2.3. Pertumbuhan Ekonomi Klasik  Dan Keynes  

Pertumbuhan ekonomi merupakan bagian penting dalam melakukan analisa 

perkembangan ekonomi di suatu negara/wilayah. Hal ini dikarenakan pertumbuhan 

ekonomi merupakan salah satu unsur utama dalam suatu pembangunan ekonomi dan 

mempunyai implikasi kebijakan yang cukup luas, baik terhadap wilayahnya maupun 

terhadap wilayah lain. Dalam Teori Klasik Adam Smith menyatakan bahwa salah satu 
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faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan penduduk. 

Jumlah penduduk yang bertambah akan memperluas pangsa pasar, dan perluasan pasar 

akan meningkatkan spesialisasi dalam perekonomian tersebut. Lebih lanjut, spesialisasi 

akan meningkatkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga meningkatkan upah dan 

keuntungan. Dengan demikian, proses pertumbuhan akan terus berlangsung sampai 

seluruh sumber daya termanfaatkan. Sementara itu David Ricardo, mengemukakan 

pandangan yang berbeda dengan Adam Smith. Menurutnya, perkembangan penduduk 

yang berjalan cepat pada akhirnya akan menurunkan kembali tingkat pertumbuhan 

ekonomi ke taraf yang rendah. Pola pertumbuhan ekonomi menurut Ricardo berawal dari 

jumlah penduduk rendah dan sumber daya alam yang relatif melimpah.  

Keynes melihat pertumbuhan dalam kondisi jangka pendek dan menyatakan 

bahwa pendapatan total merupakan fungsi dari pekerjaan total dari suatu negara. 

Semakin besar volume pekerjaan yang dihasilkan, semakin besar pendapatan nasional 

yang diperoleh, demikian juga sebaliknya. Volume pekerjaan tergantung pada 

permintaan efektif (efektive demand). Permintaan efektif ditentukan pada titik saat harga 

permintaan agregat (AD) sama dengan harga penawaran agregat (AS), yaitu pada titik 

keseimbangan  (pada titik E). Keynes juga menyatakan untuk menjamin pertumbuhan 

ekonomi yang stabil pemerintah perlu menerapkan kebijakan fiskal dan kebijakan 

moneter serta pengawasan secara langsung. Boediono (1999), pertumbuhan ekonomi 

dapat didefenisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor apa yang menentukan 

kenaikan output perkapita dalam jangka panjang dan penjelasan bagaimana faktor-faktor 

tersebut : 

Pendekatan Klasik  (AS) = f ( L, K )…………………………………….. (2.2) 

Pendekatan Keynes (AD) = f ( C, I, G, X – M)…………………………..(2.3) 

 

 

 

P
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KURVA 2.1 
Kurva Aggregate Supply (AS) dan Aggregate Demand (AD) 

 

AS          aggregate supply (penawaran agregat),  yang  berarti penawaran barang       

dan jasa  yang  dilakukan oleh perusahaan-perusahaan  dalam suatu negara  

    penawaran agregat dikaitkan dengan tingkat harga 

AD  aggregate demand (permintaan agregat), yang berarti sebagai tingkat 

pengeluaran yang akan dilakukan dalam ekonomi pada berbagai tingkat 

harga 

 pengeluaran agregat menggambarkan  tentang hubungan antara 

pengeluaran  yang akan dilakukan dalam perekonomian dengan 

pendapatan nasional. 

Menurut Schumpeter dan Hicks dalam Jhingan (2004), ada perbedaan dalam 

istilah perkembangan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan ekonomi 

merupakan perubahan spontan dan terputus-putus dalam keadaan stasioner yang 
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senantiasa mengubah dan mengganti situasi keseimbangan yang ada sebelumnya, 

sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah perubahan jangka panjang secara perlahan 

dan mantap yang terjadi melalui kenaikan tabungan dan penduduk. Hicks 

mengemukakan masalah negara terbelakang menyangkut pengembangan sumber-

sumber yang tidak atau belum dipergunakan, kendati penggunaanya telah cukup dikenal. 

Menurut Simon dalam Jhingan (2004) pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan 

kemampuan suatu negara (daerah) untuk meyediakan barang-barang ekonomi bagi 

penduduknya, yang terwujud dengan adanya kenaikan output nasional secara terus-

menerus yang disertai dengan kemajuan teknologi serta adanya penyesuaian 

kelembagaan, sikap dan ideologi yang dibutuhkannya. Pertumbuhan ekonomi dalam 

Sukirno (2006) sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan 

suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat diketahui dengan membandingkan PDRB 

pada satu tahun tertentu dengan PDRB tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat 

dinilai sebagai dampak kebijaksanaan pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi. 

Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam 

sektorekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat pertumbuhan yang 

terjadi dan sebagai indikator penting bagi daerah untuk mengevaluasi keberhasilan 

pembangunan . 

  

 

2.4. Teori Pertumbuhan Harrod Domar (Steady Growth) 

Teori pertumbuhan Harrod-domar dikembangkan oleh dua orang ahli ekonomi 

sesudah Keynes, yaitu Evsey Domar dan R.F.Harrod. Domar mengemukakan teorinya 

tersebut untuk pertama kalinya tahun 1947 dalam  American Ekonomic Review, 

sedangkan Harrod telah mengemukakannya pada tahun 1939 dalam Economic Journal, 

maka pada hakekatnya teori tersebut sebenarnya dikembangkan oleh kedua-dua ahli 
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ekonomi itu secara bersaingan, terapi karena inti dari teori tersebut sangat bersamaan, 

maka dewasa ini ia dikenal sebagai teori Harrod-Domar.  

Teori Harrod-Domar ini merupakan perluasan dari Analisa Keynes mengenai 

kegiatan ekonomi nasional dan masalah penggunaan tenaga kerja. Analisa Keynes 

dianggap kurang lengkap karena tidak menyinggung persoalan mengatasi masalah-

masalah ekonomi di dalam jangka panjang. Analisa yang dibuat Harrod dan Domar 

bertujuan untuk menutupi kelemahan ini. Teori tersebut pada khakekatnya menganalisa 

mengenai persoalan berikut: “Syarat-syarat apakah atau  keadaan yang  bagaimanakah 

yang tercipta dalam perekonomian untuk menjamin agar dari masa ke masa 

kesanggupan memproduksi yang selalu bertambah sebagai akibat dari penanaman 

modal akan selalu sepenuhnya digunakan.  Dengan perkataan lain teori Harrod-Domar 

pada hakekatnya berusaha untuk menunjukkan syarat yang diperlukan agar 

pertumbuhan yang mantap atau steady growth yang didefinisikan sebagai Pertumbuhan 

yang akan selalu menciptakan penggunaan sepenuhnya alat-alat modal akan selalu 

berlaku dalam perekonomian.  

Harrod dan Domar tetap mempertahankan pendapat dari ahli-ahli ekonomi yang 

terdahulu (klasik dan keynes) yang menekankan tentang peranan pembentukan modal 

dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Tetapi berbeda dengan pandangan kaum 

Klasik dan Keynes, yang memberikan perhatian pada satu aspek saja dari pembentukan 

modal, teori Harrod-Domar menekankan kedua aspek dari  pembentukan modal, 

menurut pendapat kaum Klasik pembentukan modal merupakan suatu pengeluaran yang 

akan menambah kesanggupan sesuatu masyarakat untuk menambah produksi.  

Bagi kaum Klasik pembentukan modal adalah pengeluaran yang akan 

mempertinggi jumlah alat-alat modal dalam masyarakat. Kalau kesanggupan tersebut 

bertambah, maka dengan sendirinya produksi dan pendapatan nasional akan bertambah 

tinggi dan pembangunan ekonomi akan tercipta. Keadaan ini akan terjadi karena, seperti 
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telah dijelaskan dalam sebelumnya, kaum klasik berpendapat bahwa “Supply creates its 

own demand” berarti bertambahnya alat-alat modal yang terdapat dalam masyarakat 

akan dengan sendirinya menciptakan pertambahan produksi nasional dan pembangunan 

ekonomi. Karena adanya keyakinan tersebut kaum klasik tidak memberikan perhatian, 

kepada fungsi kedua dari pembentukan modal dalam perekonomian yaitu untuk 

mempertinggi tingkat pengeluaran masyarakat.  

Keadaan yang sebaliknya terdapat dalam analisa Keynes yaitu ia mengabaikan 

sama sekali peranan pembentukan modal sebagai pengeluaran yang akan mempertinggi 

kesanggupan sektor produksi untuk menghasilkan barang-barang yang diperlukan 

masyarakat. Dalam Analisa Keynes perhatian lebih ditekankan  kepada masalah 

kekurangan pengeluaran masyarakat, karena ia menganggap tingkat kegiatan ekonomi 

ditentukan oleh tingkat pengeluaran seluruh masyarakat dan bukan kepada 

kesanggupan alat-alat modal untuk memproduksikan barang-barang. Oleh sebab itu 

dalam menganalisa mengenai penanaman modal, kegiatan tersebut terutama dipandang 

sebagai tindakan untuk memperbesar pengeluaran masyarakat.  

Teori Harrod-Domar, memperhatikan kedua-dua fungsi dari pembentukan modal 

tersebut dalam kegiatan ekonomi. Dalam teori Harrod-Domar pembentukan modal 

dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kesanggupan sesuatu 

perekonomian untuk menghasilkan barang-barang, maupun sebagai pengeluaran yang 

akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat. Teori tersebut menunjukkan 

suatu kenyataan yang diabaikan dalam analisa Keynes, yaitu apabila suatu masa tertentu 

dilakukan sejumlah pembentukan modal, maka pada masa berikutnya perekonomian 

tersebut mempunyai kesanggupan yang lebih besar untuk menghasilkan barang-barang. 

Dan disamping itu sesuai dengan pendapat Keynes, teori Harrod-Domar menganggap 

pula bahwa pertambahan dalam kesanggupan memproduksi ini tidak secara sendirinya 

akan menciptakan pertambahan produksi dan kenaikan pendapatan nasional.  
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Harrod dan Domar sependapat dengan Keynes bahwa pertambahan produksi dan 

pendapatan nasional bukan ditentukan oleh pertambahan dalam kapasitas memproduksi 

masyarakat, tetapi oleh kenaikan pengeluaran masyarakat. Dengan demikian walaupun 

kapasitas memproduksi bertambah, pendapatan nasional baru akan bertambah dan 

pertumbuhan ekonomi tercipta apabila pengeluaran masyarakat mengalami kenaikan 

kalau dibandingkan dengan pada masa sebelumnya bertitik tolak dari pandangan ini, 

analisa Harrod-Domar bertujuan untuk menunjukkan syarat yang diperlukan supaya 

dalam jangka panjang kemampuan memproduksi yang bertambah dari masa-kemasa 

(yang diakibatkan oleh pembentukan modal pada masa sebelumnya) akan selalu 

sepenuhnya digunakan. 

Teori Harrod-Domar menggunakan beberapa pemisalan berikut: 

1. Pada taraf permulaan perekonomian telah mencapai tingkat kesempatan kerja penuh 

dan alat-alat modal yang tersedia dalam masyarakat sepenuhnya digunakan. 

2. Perekonomian tersebut terdiri dari dua sektor yaitu sektor rumah tangga dan sektor 

perusahaan, berarti pemerintah dan perdagangan luar negeri tidak terdapat. 

3. Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsionil dengan besarnya pendapatan 

nasional, dan keadaan ini berarti bahwa fungsi tabungan dimulai dari titk 0. 

4. Kecondongan menabung batas besarnya tetap dan begitu juga perbandingan di 

antara modal dengan jumlah produksi yang lebih lazim disebut “rasio modal produksi 
(capital output ratio/COR) dan perbandingan di antara pertambahan modal dengan 

jumlah pertambahan produksi yang lazim disebut sebagai rasio pertumbuhan modal 

produksi (incremental capital output ratio/ICOR) besarnya tidak berubah. 

Setelah mengemukakan berbagai pemisalan diatas, maka tibalah masanya 

untuk membahasa inti dari pada teori tersebut. Penanaman modal yang dilakukan 

masyarakat dalam suatu waktu tertentu diigunakan untuk dua tujuan, untuk mengganti 

alat-alat modal yang tidak dapat digunakan lagi dan untuk memperbesar jumlah alat-
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alat modal yang tersedia dalam masyarakat. Oleh sebab itu dalam memperbandingkan 

jumlah pertambahan produksi dengan penanaman modal yang dilakukan, akan 

diperoleh dua macam nilai. Nilai yang pertama adalah perbandingan di antara seluruh 

tambahan produksi yang diciptakan dalam satu tahun tertentu yang diciptakan oleh 

seluruh penanaman modal, dengan jumlah modal yang ditanamkan tersebut.  Maka 

apabila dalam satu tahun tertentu penanaman modal bernilai Rp. 1 milyar akan 

menghasilkan produksi sebesar Rp. 300 juta setiap tahun, maka perbandingan di antara 

jumlah produksi bertambah dan jumlah modal  yang ditanam adalah 

sebesar: Rp.300juta/Rp. 1 milyar = 0,3. Tetapi apabila dimisalkan pada waktu 

sebelumnya alat-alat modal yang baru sepenuhnya digunakan, maka perekonomian 

tersebut tidak akan dapat mencapai pertambahan produksi sebesar Rp. 300 juta, 

karena sebagian alat-alat modal yang lama tidak akan menghasilkan barang-barang 

lagi. Misalkan, sebagai akibat dari penyusutan alat-alat modal yang lama, alat-alat 

modal yang tersisa (alat-alat modal lama yang belum disusutkan) hanya sanggup 

menghasilkan sebanyak Rp. 50 Juta lebih rendah dari pada kalau dianggap tidak 

terdapat penyusutan. Maka dengan adanya penanaman modal besar Rp. 1 milyar, yang 

sanggup menghasilkan produksi Rp. 300 juta, perekonomian tersebut maksimal hanya 

dapat menaikkan produksi sebanyak Rp. 250 Juta. Dengan demikian nilai kedua dari 

perbandingan diantara jumlah pertambahan produksi dengan penanaman modal yang 

dilakukan, yang dapat disebutkan sebagai α, adalah Rp.250 juta/1 milyar = 0,25. Nilai 

α, yang disebutkan sebagai rasio produksi modal, dan merupakan kebalikan dari rasio 

modal produksi (capital output ratio), adalah nilai yang lebih dipentingkan dalam analisa 

Harrod-Domar. Nilai tersebut menunjukkan pertambahan efektif kapasitas 

memproduksi sesuatu negara  yang ditimbulkan oleh penanaman modal baru yang 

dilakukan dalam suatu tahun tertentu. Berdasarkan penjelasan di atas, maka 

pertambahan kapasitas alat-alat modal yang efektif (yaitu setelah dikurangi  oleh 

penyusutan). 
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Untuk memacu pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan investasi baru yang 

merupakan tambahan neto terhadap cadangan atau stok modal. Bila diasumsikan 

terhadap hubungan ekonomi langsung antara besarnya stok modal atau K, dengan GNP 

total atau Y, jika dibutuhkan modal sebesar US$3 untuk menghasilkan US$1 dari GNP 

maka hal itu berarti bahwa setiap tambahan neto terhadap stok modal dalam bentuk 

investasi baru akan menghasilkan kenaikan arus output nasional atau GNP. Hubungan 

ini dikenal sebagai rasio modal-output atau capital-output ratio sebesar tiga berbanding 

satu. Semisal rasio modal- output adalah k, dan rasio tabungan nasional atau national 

saving ratio adalah s merupakan persentase atau bagian tetap dari output nasional yang 

selalu ditabung (misal 6 persen) dan bahwa jumlah investasi baru ditentukan oleh jumlah 

tabungan total (S), maka dapat disusun sebuah model pertumbuhan ekonomi sederhana 

yakni: Tabungan (S) adalah bagian dalam jumlah tertentu, atau s, dari pendapatan 

nasional (Y). Sehingga: 

      S = sY……………………………………………………………………………..(2.4) 

Investasi neto (I) didefinisikan sebgai perubahan dari stok modal (K) yang dapat diwakili 

oleh ΔK sehingga dapat dituliskan persamaan sederhana kedua: 

       I = ΔK …………………………………………………………………………….(2.5) 

Tetapi karena   jumlah stok modal, K mempunyai   hubungan langsung dengan    jumlah 

pendapatan nasional atau output, Y, seperti telah ditunjukkan oleh rasio modal  - output, 

k, maka: 

     K/Y = k………………………………………………………………………………(2.6) 

        atau 

     ΔK/ΔY = k………………………………………………………………………......(2.7) 

 atau akhirnya 

     ΔK = k ΔY ………………………………………………..…………………………(2.8) 

Mengingat     tabungan  nasional neto (S) harus sama  dengan investasi neto (I), maka 
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persamaan berikutnya menjadi: 

       S = I ………………………………………………………………………………..(2.9) 

Dari persamaan (2.4) diketahui bahwa S = sY dan dari persamaan (2.5) dan persamaan 

(2.6) juga diketahui bahwasannya: 

      I = ΔK = k ΔY……………………………………………………………………..(2.10) 

Sehingga dapat ditulis “identitas” tabungan sama   dengan investasi dalam persamaan 

(2.6) yakni: 

      S = sY = k ΔY = ΔK = I …………………………………………………………(2.11)    

atau dapat diringkas menjadi: 

        sY = k ΔY ……………………………………………………………………….(2.12) 

Selanjutnya, apabila kedua sisi persamaan (2.12)    dibagi mula- mula  dengan Y  dan 

kemudian dengan k, didapat: 

       ΔY/Y = s/k ………………………………………………………………………..(2.13) 

Sisi kiri dari persamaan (2.13), atau ΔY/Y, sebenarnya merupakan tingkat perubahan 

atau tingkat pertumbuhan GNP (yaitu, angka persentase perubahan GNP). 

Persamaan (2.13) merupakan versi sederhana dari persamaan terkenal dalam teori 

pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar, secara jelas menyatakan bahwa tingkat 

pertumbuhan (ΔY/Y) ditentukan secara bersama - sama oleh rasio tabungan nasional, s, 

serta rasio modal- output nasional, k. Secara, lebih spesifik, persamaan (2.13) 

menyatakan bahwa tanpa intervensi pemerintah, tingkat pertumbuhan pendapatan 

nasional akan secara langsung atau "positif" berbanding lurus dengan rasio tabungan 

(semakin banyak bagian GNP yang ditabung dan diinvestasikan, maka akan lebih besar 

lagi pertumbuhan GNP yang dihasilkannya) dan secara "negatif" atau berbanding terbalik 

terhadap rasio modal-output dari suatu perekonomian (semakin besar rasio modal- 

output nasional atau k, maka tingkat pertumbuhan GNP akan semakin rendah). 

Persamaan (2.13) mengandung logika ekonomi yang sangat sederhana, yaitu: 

Agar dapat tumbuh dengan pesat, maka setiap perekonomian haruslah menabung dan 
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menginvestasikan sebanyak mungkin bagian dari GNP-nya. Semakin banyak yang dapat 

ditabung dan kemudian diinvestasikan, maka laju pertumbuhan ekonominya akan 

semakin cepat. Tetapi, tingkat pertumbuhan aktiva yang dapat dijangkau dari tambahan 

satu unit investasi dapat diukur dengan kebalikan rasio modal - output, k, karena rasio 

yang sebaliknya ini, yakni 1/k, adalah rasio output - modal atau rasio output - investasi. 

Selanjutnya dengan mengalikan tingkat investasi baru s = I/Y dengan tingkat 

produktivitasnya, 1/k, maka akan didapat tingkat pertumbuhan di mana pendapatan 

nasional atau GNP akan naik (Todaro, 2004). 

 

2.5. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo-Klasik (Solow dan Swam) 

` Teori pertumbuhan ekonomi neo-klasik dikembangkan oleh Solow (1956) dan 

Swan (1956). Model Solow-Swan menggunakan unsur pertumbuhan penduduk, 

akumulasi kapital, kemajuan teknologi (eksogen), dan besarnya output yang saling 

berinteraksi. Perbedaan utama dengan model Harrod-Domar adalah masuknya unsur 

kemajuan teknologi. Selain itu, Solow-Swan menggunakan model fungsi produksi yang 

memungkinkan adanya substitusi antara kapital (K) dan tenaga kerja (L). Tingkat 

pertumbuhan berasal dari tiga sumber yaitu: akumulasi modal, bertambahnya penawaran 

tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Teknologi ini terlihat dari peningkatan skill atau 

kemajuan teknik sehingga produktivitas meningkat. Dalam model Solow-Swan, masalah 

teknologi dianggap fungsi dari waktu. Teori Solow-Swan menilai bahwa dalam banyak 

hal mekanisme pasar dapat menciptakan keseimbangan, sehingga pemerintah tidak 

perlu terlalu banyak mempengaruhi atau mencampuri pasar. Campur tangan pemerintah 

hanya sebatas kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Dalam Model Solow terdapat 

empat variabel penting, yaitu output, capital, labor dan knowledge, dimana: 

    Y(t) = F [ K(t), L(t), A(t) ] ..........................…………………………….(2.14)  
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Waktu tidak masuk dalam fungsi produksi secara langsung, tetapi hanya melalui K, L dan 

A, yaitu output akan berubah terhadap waktu hanya jika input produksinya berubah. 

Teknologi (A) berfungsi meningkatkan produktivitas input-input. Kemajuan teknologi 

dapat membawa kemajuan pada ekonomi wilayah, artinya dengan jumlah input yang sama 

dapat memproduksi output lebih banyak. Output yang diperoleh dari akumulasi capital 

dan labor tertentu akan meningkat terhadap waktu (dengan adanya kemajuan teknologi), 

hanya jika jumlah pengetahuannya bertambah atau meningkat. Asumsi penting dalam 

model yang terkait dengan fungsi produksi adalah constan return to scale yang dijelaskan 

dengan dua input, yaitu capital dan effective labor, dengan menggandakan jumlah capital 

dan tenaga kerja efektif. Artinya dengan menggandakan K dan L dengan A tetap, akan 

menggandakan jumlah produksinya. Lebih umum, dengan mengalikan kedua variabel 

penjelas dengan konstanta c (non negatif) akan menyebabkan output berubah dengan 

tingkat yang sama, yaitu: 

     F (cK, cL)= cF (K, AL) ............................................................................(2.15) 

Asumsi constan return to scale dapat dipandang sebagai kombinasi dari dua asumsi, 

yaitu: (1) ekonomi cukup besar dimana perolehan dari spesialisasinya telah dihabiskan. 

Dalam ekonomi yang sangat kecil, terdapat kemungkinan untuk melakukan spesialisasi 

lebih lanjut yang akan menggandakan jumlah modal dan tenaga kerja lebih dari 

penggandaan outputnya. Dalam model Solow mengasumsikan bahwa perekonomian 

cukup besar, jika capital dan labor digandakan, maka outputnya juga akan digandakan, 

(2) input selain capital, labor dan knowledge, relatif tidak penting. Model ini 

mengesampingkan lahan dan sumberdaya alam (SDA). Pada tahun 1960-an, teori 

pertumbuhan ekonomi didominasi oleh model neo-klasik, seperti Ramsey (1928), Solow 

(1956), Swan (1956), Cass (1965), dan Koopmans (1965). Kontribusi terpenting 

dilakukan oleh Solow dan Swan yang menitikberatkan pentingnya pembentukan 

tabungan dan modal untuk pembangunan ekonomi serta sumber-sumber pertumbuhan 

suatu negara. Dengan menggunakan fungsi produksi neoklasik, dimana spesifikasi 
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model mengasumsikan constant return to scale, diminishing return untuk setiap input, 

dan elastisitas positif dari substitusi antar input. Teori pertumbuhan model Solow 

dirancang untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan 

angkatan kerja dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam perekonomian, serta 

bagaimana pengaruhnya terhadap output barang dan jasa suatu negara secara 

keseluruhan. Dalam kondisi mapan model pertumbuhan Solow,   tingkat pertumbuhan 

pendapatan per kapita hanya ditentukan oleh tingkat kemajuan teknologi eksogen. Dalam 

model Solow, pertumbuhan total factor produktivity (TFP) dihitung sebagai residu, yaitu 

sebagai jumlah pertumbuhan output yang tersisa setelah dikurangi kontribusi modal, dan 

kontribusi tenaga kerja, atau sering disebut dengan residu Solow ( A/A), Mankiw (2003). 

Tingkat modal yang memaksimalkan konsumsi pada kondisi mapan disebut tingkat 

kaidah emas. Jika perekonomian memiliki lebih banyak modal, maka mengurangi 

tabungan akan meningkatkan konsumsi. Sebaliknya jika perekonomian memiliki lebih 

sedikit modal, maka untuk mencapai kaidah emas, investasi perlu ditingkatkan dan 

konsumsi yang lebih rendah. Di mana menunjukkan tingkat depresiasi, n adalah tingkat 

pertumbuhan penduduk dan g adalah tingkat kemajuan teknologi. Dalam model Solow, 

tingkat tabungan perekonomian menunjukkan ukuran persediaan modal dan tingkat 

produksi dalam jangka panjang. Semakin tinggi tingkat tabungan, maka semakin tinggi 

persediaan modal dan semakin tinggi tingkat output. Kenaikkan tingkat tabungan 

memunculkan periode pertumbuhan yang cepat, tetapi akhirnya pertumbuhan itu 

melambat ketika kondisi mapan yang baru dicapai. Model Solow menunjukkan bahwa 

tingkat pertumbuhan populasi dalam perekonomian adalah determinan jangka panjang. 

Semakin tinggi tingkat pertumbuhan populasi, semakin rendah tingkat output per kapita. 

Negaranegara yang menabung dan menginvestasikan sebagian besar output akan lebih 

kaya dari pada negara yang menabung dan menginvestasikan sedikit output. Demikian 

juga negara yang tingkat pertumbuhan populasinya tinggi, lebih miskin dari pada negara 
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yang tingkat pertumbuhan populasinya rendah. Ketika perekonomian mencapai kondisi 

mapan, kemajuan teknologi perlu dimasukkan ke dalam model, yang meningkatkan 

kemampuan masyarakat untuk berproduksi sepanjang waktu. Kemajuan teknologi 

membuat fungsi produksi mangkaitkan modal total (K), tenaga kerja (L), output total (Y), 

dihubungkan dengan (E), yaitu variabel baru yang disebut efisiensi tenaga kerja, 

sehingga dapat ditulis dengan persamaan:  

    Y = F ( K, L x E ) ……................................................................................(2.16)  

Efisiensi tenaga kerja mencerminkan pengetahuan masyarakat tentang metode-metode 

produksi. Efisiensi tenaga kerja meningkat ketika teknologi mengalami kemajuan, 

pengembangan dalam kesehatan, pendidikan atau adanya keahlian angkatan kerja. 

Efisiensi tenaga kerja (L x E), mengukur jumlah para pekerja efektif, perkalian ini 

memperhitungkan jumlah pekerja (L) dan efisiensi masing-masing pekerja (E). Asumsi 

yang paling sederhana tentang kemajuan teknologi adalah bahwa kemajuan teknologi 

menyebabkan efisiensi tenaga kerja (E) tumbuh pada tingkat konstan (g). Bentuk 

kemajuan teknologi ini disebut pengoptimalan tenaga kerja, dan g disebut tingkat 

kemajuan teknologi yang mengoptimalkan tenaga kerja (labor augmenting technological 

progress). Karena angkatan kerja L tumbuh pada tingkat n, dan efisiensi tenaga kerja E 

tumbuh pada tingkat g, maka jumlah pekerja efektif (L x E) tumbuh pada tingkat (n x g). 

Adanya efisiensi produksi menyebabkan notasi (K) menjadi: 

      k = K / (L x E) .............................................................................................(2.17)  

menunjukkan modal per pekerja efektif, dan notasi (Y) menjadi: 

      y = Y / (L x E) .............................................................................................(2.18)  

menunjukkan output per pekerja efektif. Dengan demikian, persamaannya dapat ditulis 

menjadi: 

     y = f (k) .................................................................................................. .....(2.19)  

sedangkan persamaan yang menunjukkan perubahan k (capital), adalah 

     k = sf(k) - ( + n + g)k ...................................................................................(2.20) 
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Kemajuan teknologi mengarah pada pertumbuhan yang berkelanjutan dalam output per 

kapita. Tingkat tabungan yang tinggi akan menghasilkan pertumbuhan yang tinggi jika 

kondisi mapan tercapai. Ketika pertumbuhan ekonomi dalam kondisi mapan, tingkat 

pertumbuhan output per kapita tergantung pada tingkat kemajuan teknologi. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam model Solow, hanya kemajuan teknologi yang 

dapat menjelaskan peningkatan standar hidup berkelanjutan. Kemajuan teknologi juga 

memodifikasi kriteria kaidah emas. Tingkat modal kaidah emas kini didefinisikan sebagai 

kondisi mapan yang memaksimalkan konsumsi per pekerja efektif, sehingga konsumsi 

per pekerja efektif pada kondisi mapan adalah:  

      C* = f (k) – ( + n + g) k* ................................................................................(2.21) 

Konsumsi pada kondisi mapan dimaksimalkan jika  

    MPK = + n + g atau MPK - = n + g ................................................................(2.22)  

Hal ini berarti bahwa pada tingkat modal kaidah emas, produk marginal modal netto sama 

dengan tingkat pertumbuhan output total. Perekonomian yang sesungguhnya mengalami 

pertumbuhan populasi dan kemajuan teknologi, maka ukuran ini harus digunakan untuk 

mengevaluasi perubahan modal pada kondisi mapan kaidah emas, Mankiw (2003). 

Teori yang dicetuskan oleh Robert Solow tentang pertumbuhan ekonomi dimulai 

dengan melakukan asumsi dasar tentang neoklasikal fungsi produksi dengan decreasing 

returns to capital. Dimana rates of saving dan pertumbuhan populasi adalah faktor yang 

eksogenous. Kedua variabel itulah menentukan kondisi steady-state level of income. 

Karena masing-masing negara memiliki kondisi saving rate dan pertumbuhan populasi 

yang berbeda, maka berbeda pula tingkat steady state di negara-negera tersebut. 

Semakin tinggi tingkat saving, semakin kaya negara tersebut. Dan Semakin tinggi tingkat 

population growth, semakin miskinlah negara tersebut. 

Asumsi-asumsi yang digunakan dalam model Solow sebagai berikut  : 

a) Tingkat pertumbuhan angkatan kerja ditentukan secara eksogen,  
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b) Fungsi produksi merupakan fungsi dari Modal dan tenaga kerja 

c) Investasi dan tabungan merupakan bagian yang tetap dari output. 

- Constant return to scale 

Asumsi pertama model neoklasik adalah dengan menganggap tidak ada 

perubahan pada angkatan kerja dan teknologi ketika terjadi proses akumulasi modal 

dalam perekonomian di suatu negara. Proses akumulasi modal ini nantinya hanya 

ditentukan oleh penawaran dan permintaan terhadap barang. Dalam model ini, output 

bergantung pada persediaan modal dan jumlah tenaga kerja.  Untuk memudahkan 

analisis, kita nyatakan seluruh variabel dalam perekonomian per tenaga kerja yang 

menunjukkan jumlah output per tenaga kerja sebagai fungsi dari jumlah modal per tenaga 

kerja. 

Pada setiap modal, fungsi tersebut menunjukkan berapa banyak output yang 

diproduksi dalam perekonomian. Dari fungsi produksi ini, jika kita derivasikan satu kali, 

akan diperoleh marginal product of capital (MPK) yang didefinisikan sebagai seberapa 

banyak tambahan  output yang dihasilkan oleh seorang pekerja ketika mendapatkan satu 

unit modal tambahan. ketika nilai modal rendah, rata-rata pekerja hanya memiliki sedikit 

modal untuk bekerja, sehingga satu unit modal tambahan akan begitu berguna dan dapat 

memproduksi output tambahan lebih banyak. Ketika nilai modal tinggi, rata-rata pekerja 

memiliki banyak modal, sehingga satu unit tambahan modal hanya akan sedikit 

menghasilkan output tambahan. 

- Investasi dan Konsumsi dalam Keseimbangan 

Peranan permintaan terhadap barang dalam model neoklasik berasal dari 

konsumsi dan investasi. Dengan kata lain, output per pekerja merupakan jumlah dari 

konsumsi per pekerja dan investasi per pekerja.  Dalam model neoklasik, diasumsikan 

setiap tahun seseorang akan menabung sebagian dari pendapatan mereka dengan nilai 

tetap dan mengkonsumsi sebesar selisih nilai pendapatan dengan tabungan tersebut, 

yang merupakan bentuk fungsi konsumsi sederhana. Untuk melihat pengaruh fungsi 
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konsumsi tersebut terhadap investasi, kita substitusikan asumsi di atas ke dalam identitas 

perhitungan pendapatan nasional, sehingga diperoleh bahwa tingkat investasi sama 

dengan tabungan. Jadi secara tidak langsung, tingkat tabungan menunjukan seberapa 

besar bagian output yang dialokasikan untuk investasi. 

Seiring dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi, persediaan modal akan 

mengalami perubahan. Perubahan ini dapat bersumber dari dua hal : investasi dan 

depresiasi. Investasi berupa perluasan usaha dan penambahan modal, sedangkan 

depresiasi mengacu pada penggunaan modal sehingga persediaan modal berkurang. 

persediaan modal yang dimiliki dengan akumulasi modal  baru. Untuk memasukkan 

depresiasi ke dalam model, kita asumsikan bahwa sebagian dari persediaan modal 

menyusut setiap tahun (tingkat depresiasi). Dengan demikian, kita bisa menyatakan 

dampak investasi dan depresiasi terhadap persediaan modal merupakan perubahan 

persediaan modal antara satu tahun tertentu ke tahun berikutnya. Dengan demikian 

semakin tinggi persediaan modal, maka semakin besar jumlah output dan investasi. 

Namun, semakin tinggi persediaan modal, maka semakin besar pula jumlah 

depresiasinya. Ketika perekonomian berada di dalam kondisi tertentu, yakni pada saat 

jumlah investasi sama dengan jumlah depresiasi, persediaan modal dalam 

perekonomian dinyatakan dalam keseimbangan. Kondisi ini disebut steady state level of 

capital, dimana persediaan modal  dan output berada dalam kondisi mapan sepanjang 

waktu (tidak akan bertumbuh ataupun menyusut). Dari  sini juga kita dapat mengetahui 

berapa tingkat modal per pekerja pada kondisi steady state. Kondisi steady state ini, 

dengan kata lain, menunjukkan ekuilibrium perekonomian di jangka panjang. 

- Pengaruh Tabungan Terhadap Pertumbuhan 

Model neoklasik menunjukkan bahwa tingkat tabungan adalah determinan penting 

dari persediaan modal pada kondisi steady-state. Dengan kata lain, jika tingkat tabungan 

tinggi, maka perekonomian akan mempunyai persediaan modal yang besar dan tingkat 
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ouput yang tinggi, serta sebaliknya. Dasar dari model Solow inilah yang kemudian banyak 

dikaitkan dengan kebijakan fiskal. Defisit anggaran yang terjadi terus-menerus dapat 

mengurangi tabungan nasional dan menyusutkan kemampuan berinvestasi. 

Konsekuensi dalam jangka panjang, yakni rendahnya persediaan modal dan pendapatan 

nasional. Dalam kaitannya dengan tingkat pertumbuhan, menurut Solow, tingkat 

tabungan yang lebih tinggi hanya akan meningkatkan pertumbuhan untuk sementara 

sampai perekonomian mencapai kondisi steady-state baru yang lebih tinggi dari 

sebelumnya. Jika perekonomian mempertahankan tingkat tabungan yang tinggi, maka 

hal itu hanya akan mempertahankan persediaan modal yang besar dan tingkat output 

yang tinggi tanpa mempertahankan tingkat pertumbuhan yang tinggi. 

 

2.6. Teori Pertumbuhan Endogen 

Untuk memahami sepenuhnya proses pertumbuhan ekonomi, perlunya keluar dari 

model Solow dan mengembangkan model-model yang menjelaskan kemajuan teknologi 

atau yang sering disebut teori pertumbuhan endogen. Untuk menggambarkan gagasan 

teori pertumbuhan endogen, kita mulai dengan fungsi produksi sederhana : 

    Y = AK………………………………………………………………………………(2.23) 

Dimana Y adalah output, K adalah persediaan modal, dan A adalah konstanta yang 

mengukur jumlah output yang diproduksi untuk setiap unit modal. Fungsi produksi ini 

tidak menunjukan muatan dari pengembalian modal yang kian menurun. Tambahan satu 

unit modal memproduksi unit output tambahan A, tanpa memperhitungkan berapa 

banyak modal disini. Keberadaan pengembalian modal yang kian turun merupakan 

perbedaan penting antara model pertumbuhan endogen dan model Solow. Sekarang 

mari kita lihat bagaimana pendapat teori yang melatarbelakangi fungsi ini tentang 

pertumbuhan ekonomi. Diasumsikan sebagian dari tambahan pendapatan akan ditabung 

dan kemudian akan diinvestasikan. Karena itu kita jelaskan akumulasi modal dengan 

persamaan yang telah kita gunakan sebelumnya : 
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   ∆K = sY – ∆K…………………………………………………………………………(2.24) 

Persamaan ini menyatakan bahwa perubahan dalam persediaan modal (∆K) sama 

dengan investasi (sY) kurang penyusutan (∆K). Menggabungkan persamaan ini dengan 

fungsi produksi Y=AK, kita dapatkan 

   ∆Y/Y = ∆K/K = sA – d……………………………………………………………….(2.25) 

Persamaan ini menunjukan apa yang menentukan tingkat pertumbuhan output ∆Y/Y. 

Lihatlah, selama sA > d, investasi dapat menentukan tingkat pertumbuhan selamanya, 

bahkan tanpa asumsi kemajuan teknologi eksogen. Jadi perubahan sederhana dalam 

fungsi produksi bisa membedakan secara dramatis prediksi tentang pertumbuhan 

ekonomi. Dalam model Solow, tabungan akan mendorong pertumbuhan untuk 

sementara, tetapi pengembalian modal yang kian menurun secara berangsur-angsur 

mendorong perekonomian mencapai kondisi mapan di mana pertumbuhan bergantung 

hanya pada kemajuan teknologi eksogen. Sebaliknya dalam model pertumbuhan 

endogen, tabungan dan investasi bisa mendorong pertumbuhan yang 

berkesinambungan. Tetapi, apakah beralasan untuk menolak asumsi pengembalian 

modal yang kian menurun?. Jawabannya bergantung pada bagaimana kita 

menginterprestasikan variabel K dalam fungsi produksi Y = AK. Jika kita gunakan 

pandangan lama bahwa K hanya mencakup persediaan pabrik dan peralatan 

perekonomian, maka wajar untuk mengasumsikan pengembalian yang kian menurun. 

Namun pengajur teori pertumbuhan endogen berpendapat bahwa asumsi 

pengembalian modal konstan (bukan yang kian menurun) lebih bermanfaat jika modal 

(K) diasumsikan secara lebih luas. Barangkali kasus terbaik untuk model pertumbuhan 

endogen adalah memandang ilmu pengetahuan sebagai sejenis modal. Jelasnya, ilmu 

pengetahuan adalah input penting ke dalam produksi perekonomian baik produksi 

barang dan jasanya maupun produksi ilmu pengetahuan barunya. Namun demikian, 

dibandingkan dengan bentuk-bentuk modal lain, kurang wajar untuk mengasumsikan 
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bahwa ilmu pengetahuan memiliki muatan pengembalian yang kian menurun. Tentu saja 

inovasi sains dan teknologi yang terus meningkat membuat sebagian ekonom 

berpendapat bahwa ada pengembalian ilmu yang meningkat. Jika kita menerima 

pandangan bahwa ilmu pengetahuan adalah sejenis modal, maka model pertumbuhan 

endogen dengan asumsi pengembalian modal konstannya pertumbuhan endogen 

dengan asumsi pengembalian modal konstannya ini menjadi deskripsi yang lebih 

mengesankan tentang pertumbuhan ekonomi jangka panjang. 

Perbedaan utama antara model pertumbuhan endogen yang merupakan teori 

pertumbuhan baru dengan model neoklasik adalah mengasumsikan bahwa investasi 

pemerintah dan swasta dalam human capital menghasilkan penghematan eksternal dan 

peningkatan produktifitas yang menolak kecenderungan diminishing return. Salah satu 

masalah paling serius dengan teori neo-klasik adalah kegagalanya dalam menangkap 

dinamika perubahan geografis pada tingkat global. 

Di dalam negara berkembang seperti Indonesia tentunya membutuhkan 

pertumbuhan ekonomi untuk menjadikan negara ini maju. Berikut ini akan dijelaskan 

tentang Teori Pertumbuhan Baru : Pertumbuhan Endogen. 

1.) Tumbuhnya Model Pertumbuhan Baru Pertumbuhan ekonomi baru melihat 

ketimpangan  pendapatan antar negara, Selain itu menjelaskan berbagai factor yang 

menentukan besar kecilnya tingkat pertumbuhan GDP. 

2.)  Skala Ekonomis Pada Pertumbuhan Endogen Pertumbuhan endogen menolak sekali 

akan adanya penyusutan imbalan marjinal, menurut pertumbuhan endogen bahwa 

memperluas investasi dapat meningkatkan produktivitas agregrat suatu negara 

semakin besar, jadi pada pertumbuhan endogen lebih menawarkan hasil dan 

keuntungan dari perluasan investasi. Pertumbuhan endogen selalu memperhatikan 

factor eksternal dan penentuan tingkat hasil investasi permodalan. Pertumbuhan 

endogen mempunyai kesamaan dengan Neoklasik terutama dalam fungsi produksi 
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aggregat,tetapi untuk pertumbuhan endogen tidak ada penurunan skala hasil seperti 

model Solow. 

3.) Model Pertumbuhan Endogen untuk menggambarkan gagasan teori pertumbuhan 

endogen, kita mulai dengan fungsi produksi sederhana : Y = AK,  Dimana Y adalah 

output, k adalah persediaan modal, dan A adalah konstanta yang mengukur jumlah 

output yang diproduksi untuk setiap unit modal. Fungsi produksi ini tidak menunjukan 

muatan dari pengembalian modal yang kian menurun. Satu unit modal tambahan 

memproduksi unit output tambahan A, tanpa memperhitungkan berapa banyak 

modal disini. Keberadaan pengembalian modal yang kian turun merupakan 

perbedaan penting antara model pertumbuhan endogen dan model Solow. 

4.) Model Pertumbuhan Endogen Yang dilihat dari Fungsi Produksi Kita asumsikan 

sebagian pendapatan ditabung dan diinvestasikan. Karena itu kita jelaskan 

akumulasi modal dengan persamaan yang telah kita gunakan sebelumnya : ΔK = sY 

– Δk Persamaan ini menyatakan bahwa perubahan dalam persediaan modal (ΔK) 

sama dengan investasi (sY) kurang penyusutan (δK). Menggabungkan persamaan 

ini dengan fungsi produksi Y = AK, kita dapatkan : ΔY/Y = ΔK/K = sA – δ 

Persamaan ini menunjukan apa yang menentukan tingkat pertumbuhan output ΔY/Y. 

Lihatlah, selama sA > δ, pendapatan perekonomian menentukan tingkat 

pertumbuhan selamanya, bahkan tanpa asumsi kemajuan teknologi eksogen. 

5.) Perbedaan Model Pertumbuhan Endogen dengan Model Solow Dalam model Solow, 

tabungan akan mendorong pertumbuhan untuk sementara, tetapi pengembalian 

modal yang kian menurun secara berangsur-angsur mendorong perekonomian 

mencapai kondisi mapan di mana pertumbuhan bergantung hanya pada kemajuan 

teknologi eksogen. Sebaliknya dalam model pertumbuhan endogen, tabungan dan 

investasi bisa mendorong pertumbuhan yang berkesinambungan. 

Tetapi, apakah beralasan untuk menolak asumsi pengembalian modal yang kian 
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menurun? Jawabannya bergantung pada bagaimana kita menginterprestasikan 

variabel K dalam fungsi produksi Y = AK. Jika kita gunakan pandangan lama bahwa 

K hanya mencakup persediaan pabrik dan peralatan perekonomian, maka wajar 

untuk mengasumsikan pengembalian yang kian menurun. 

6.)  Sistem Perekonomian Pada Endogenous Growth. Menurut pertumbuhan endogen 

negara yang menganut sistem perekonomian tertutup maka pertumbuhan ekonomi 

akan konstan walaupun ada perbedaan satu sama lain. Pada pertumbuhan endogen 

dapat menjelaskan mengenai prilaku aneh dalam pertumbuhan ekonomi yaitu 

adanya ketimpangan antar negara berkembang dengan negara kaya, dimana negara 

berkembang dengan tenaga kerja dapat terkikis oleh adanya investasi komplementer 

seperti sarana infrastruktur, kegiatan penelitian yang memberikan investasi jangka 

panjang. 

7.) Hasil dari Pertumbuhan Endogen Para Ekonom. Pengajur teori pertumbuhan 

endogen berpendapat bahwa asumsi pengembalian modal konstan (bukan kian yang 

menurun) lebih bermanfaat jika modal (K) diasumsikan secara lebih luas. Barangkali 

kasus terbaik untuk model pertumbuhan endogen adalah memandang ilmu 

pengetahuan sebagai sejenis modal. Jelasnya, ilmu pengetahuan adalah input 

penting ke dalam produksi perekonomian baik produksi barang dan jasanya maupun 

produksi ilmu pengetahuan barunya. 

Kurang wajar untuk mengasumsikan bahwa ilmu pengetahuan memiliki muatan 

pengembalian yang kian menurun. Tentu saja inovasi sains dan teknologi yang terus 

meningkat membuat sebagian ekonom berpendapat bahwa ada pengembalian ilmu yang 

meningkat. Ahli teori pertumbuhan endogen menekan kebutuhan akan sektor swasta, 

institusi & pemerintah, dan pasar yang memelihara inovasi, dan menyediakan 

perangsang untuk individu untuk berdaya cipta. Ada juga suatu peran pusat untuk 

pengetahuan sebagai factor penentu pertumbuhan ekonomi. Poin-poin Utama dari teori 

pertumbuhan endogen sebagai berikut: 
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1.) Tingkat kemajuan teknologi tidak harus diambil sebagai penyampaian dalam suatu 

model pertumbuhan kebijakan pemerintah untuk selamanya, menaikkan suatu laju 

pertumbuhan negeri, terutama jika mereka mendorong ke suatu tingkat yang lebih 

tinggi kompetisi di dalam pasar dan suatu yang lebih tinggi tingkat inovasi. 

2.) Ada potensi yang dapat meningkatkan kembali dari tingkat yang lebih tinggi untuk 

penanaman modal. 

3.) Perlindungan hak milik dan hak paten dapat menyediakan perangsang untuk mulai 

bekerja. 

4.) Investasi tenaga kerja (pelatihan dan pendidikan menyangkut kekuatan pekerja) 

adalah suatu ramuan pertumbuhan penting. 

 

2.7. Teori Pertumbuhan Baru (New Growth Theory) 

Teori Pertumbuhan Baru ini dipelopori  oleh Paul M. Romer pada tahun 1986 dan 

Robert Lucas pada tahun 1988 sebagai kritikan terhadap teori pertumbuhan neoklasik 

solow yang tidak bisa menjelaskan dengan baik pertumbuhan ekonomi dalam jangka 

panjang.Tujuan utama dari Teori Pertumbuhan Baru adalah untuk menjelaskan 

perbedaan tingkat pertumbuhan antar negara maupun faktor-faktor yang memberi 

proporsi lebih besar dalam pertumbuhan. 

A. Teori Pertumbuhan Baru Dasarnya Merupakan Teori Pertumbuhan Endogen. 

Teori Pertumbuhan Baru, yang pada dasarnya merupakan teori 

pertumbuhan endogen, memberikan kerangka teoritis untuk menganalisis pertumbuhan 

baru karena menganggap pertumbuhan GNP (Gross National Prodoct) lebih ditentukan 

oleh sistem proses produksi dan bukan berasal dari luar sistem. Berbeda dengan teori 

tradisional neoklasik yang menganggap pertumbuhan GNP sebagai akibat dari 

keseimbangan jangka panjang. 

B. Perbedaan Utama Antara Model Pertumbuhan Baru Dengan Model Neoklasik: 
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     Pertumbuhan Baru mempunyai kesamaan dengan Neoklasik terutama dalam 

fungsi produksi aggregat. Sedangkan perbedaannya untuk pertumbuhan baru tidak ada 

penurunan skala hasil seperti model Solow yang ada di pertumbuhan NeoKlasik. 

c. Aspek Yang Paling Menarik Dari Teori Pertumbuhan Baru. 

Aspek yang paling menarik dari Teori Pertumbuhan Baru adalah, membantu 

menjelaskan keanehan aliran modal internasional yang memperparah ketimpangan 

negara maju dangan negara berkembang dikarenakan rendahnya tingkat investasi 

komplementer dalam sumber daya manusia (pendidikan), infrastruktur, atau riset dan 

pengembangan. 

D.  Kritik Terhadap Teori Pertumbuhan Baru. 

1)  Kelemahan penting dari Teori Pertumbuhan Baru adalah bahwa teori ini tetap 

tergantung pada sejumlah asumsi neoklasik yang sering tidak cocok dengan 

perekonomian negara berkembang. 

2)   Pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang sering terhambat oleh inefisiensi 

yang timbul karena infrastruktur yang jelek, tidak memadainya struktur kelembagaan, 

serta pasar modal dan pasar barang yang tidak sempurna.  

3)  Teori Pertumbuhan Baru mengabaikan faktor-faktor yang sangat berpengaruh ini, 

penerapannya dalam studi pembangunan ekonomi menjadi terbatas, terutama ketika 

melibatkan perbandingan antar negara. 

 

 

e.   Empat Hal Teori Pertumbuhan Baru. 

1)  Teori pertumbuhan baru pada dasarnya merupakan Teori Pertumbuhan Endogen. 

2)  Perbedaan utama antara model Pertumbuhan Baru dengan model neoklasik. 

3)  Aspek yang paling menarik dari model Pertumbuhan Baru. 

      4)  Kritik Terhadap Teori Pertumbuhan baru. 
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2.8. Teori Kemiskinan 

2.8.1. Pengertian Kemiskinan 

Kemiskinan secara umum dapat diartikan sebagai kondisi individu penduduk atau 

keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dasarnya secara layak. Namun 

beberapa institusi atau pihak telah menetapkan acuan dalam penentuan kreteria 

penduduk miskin. 

Terjadinya kemiskinan penduduk secara garis besar disebabkan oleh faktor 

ekternal dan internal penduduk. Kemiskinan dilihat dari penyebabnya dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu: Kemiskinan absolut dan Kemiskinan struktural. Kemiskinan absolut 

yaitu kemiskinan yang disebabkan faktor internal penduduk sendiri. Misalkan disebabkan 

tingkat pendidikan rendah, ketrampilan rendah, budaya dan sebagainya. Kemiskinan 

struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor eksternal sehingga 

kemampuan akses sumberdaya ekonomi rendah, pada gilirannya pendapatan penduduk 

menjadi rendah. 

Menurut Kuncoro (2004), pengukuran kreteria garis kemiskinan di Indonesia 

diukur untuk kemiskinan absolut. Institusi pemerintah yang biasa menetapkan kreteria 

garis kemiskinan yaitu Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut BPS (1994), kreteria batas 

miskin menggunakan ukuran uang rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup minimum makanan dan bukan makanan. Berarti kreteria 

garis kemiskinan diukur dari dua komponen, yaitu garis kemiskinan makanan dan garis 

kemiskinan bukan makanan. 

Kemiskinan merupakan refleksi dari ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi 

kebutuhannya sesuai dengan standar yang berlaku. Hendra Esmara (1986) mengukur 

dari ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan standar 

yang berlaku, maka kemiskinan dapat dibagi tiga:  
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1. Miskin absolut yaitu apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis 

kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum; pangan, 

sandang, kesehatan, papan, pendidikan. 

2. Miskin relatif yaitu seseorang sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan 

namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya.  

3. Miskin kultural yaitu berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok 

masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya 

sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantu.  

Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa pendekatan permasalahan kemiskinan 

dari segi pendapatan saja tidak mampu memecahkan permasalahan komunitas. Karena 

permasalahan kemiskinan komunitas bukan hanya masalah ekonomi namun meliputi 

berbagai masalah lainnya. Kemiskinan dalam berbagai bidang ini disebut dengan 

kemiskinan plural. Delina Hutabarat (1994), menyebutkan sekurang-kurangnya ada 

enam macam kemiskinan yang ditanggung komunitas yaitu:  

1. Kemiskinan Subsistensi yaitu penghasilan rendah, jam kerja panjang, perumahan 

buruk, fasilitas air bersih mahal.  

2. Kemiskinan Perlindungan yaitu lingkungan buruk (sanitasi, sarana pembuangan 

sampah, polusi), kondisi kerja buruk, tidak ada jaminan atas hak pemilikan tanah.  

3. Kemiskinan Pemahaman yaitu kualitas pendidikan formal buruk, terbatasnya 

akses atas informasi yang menyebabkan terbatasnya kesadaran atas hak, 

kemampuan, dan potensi untuk mengupayakan perubahan.  

4. Kemiskinan Partisipasi yaitu tidak ada akses dan control atas proses pengambilan 

keputusan yang menyangkut nasib diri dan komunitas.  

5. Kemiskinan Identitas yaitu terbatasnya pembauran antar kelompok sosial, 

terfragmentasi.  

6. Kemiskinan Kebebasan yitu stress, rasa tidak berdaya, tidak aman baik ditingkat 

pribadi maupun komunitas.  
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Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, secara harfiah kata miskin diberi arti tidak 

berharta benda. Sayogyanya membedakan tiga tipe orang miskin, yakni miskin (poor), 

sangat miskin (very poor) dan termiskin (poorest). Penggolongan ini berdasarkan 

pendapatan yang diperoleh setiap tahun. Orang miskin adalah orang yang 

berpenghasilan kalau diwujudkan dalam bentuk beras yakni 320 kg/orang/tahun. Jumlah 

tersebut dianggap cukup memenuhi kebutuhan makan minimum (1,900 kalori/orang/hari 

dan 40 gr protein/orang/hari). Orang yang sangat miskin berpenghasilan antara 240 kg 

sampai 320 kg beras/orang/tahun, dan orang yang digolongkan sebagai termiskin 

berpenghasilan berkisar antara 180 kg, 240 kg beras/orang/tahun., yang  dimaksud 

dengan penduduk miskin adalah mereka yang asupan kalorinya di bawah 2,100 kalori 

berdasarkan kategori food dan nonfood diukur menurut infrastruktur antara lain jalan 

raya, rumah, serta ukuran sosial berupa kesehatan dan pendidikan. Menurut ketentuan 

BPS kebutuhan makanan minimum per kapita penduduk yaitu sebanyak 2.100 kalori per 

hari. Mengingat bahan makanan penduduk berbeda-beda, maka ukuran konsumsinya 

dilihat dari jumlah rupiahnya. 

Pendekatan garis kemiskinan lainnya yang dikemukakan oleh Sayogo (dalam 

Kuncoro, 2004), menggunakan dasar harga beras. Menurut Sayogo, definisi kemiskinan 

adalah tingkat konsumsi per kapita setahun yang sama dengan beras. Berarti jumlah 

uang rupiah yang dibelanjakan setara dengan nilai beras sebanyak 20 kilogram untuk 

daerah perdesaan dan 30 kilogram daerah perkotaan. 

 

2.8.2. Konsep dan Indikator Kemiskinan Versi Pemerintah Indonesia 

Masalah kemiskinan bisa ditinjau dari lima sudut, yaitu prosentase penduduk 

miskin, pendidikan (khususnya angka buta huruf), kesehatan (antara lain angka kematian 

bayi dan anak balita kurang gizi), ketenagakerjaan, dan ekonomi (konsumsi/kapita). 

Bappenas (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi seseorang atau 

sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak dasarnya untuk 
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mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar 

masyarakat desa antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, 

pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, 

rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi 

dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Untuk 

mewujudkan hak dasar masyarakat miskin, Bappenas menggunakan beberapa 

pendekatan utama, antara lain pendekatan kebutuhan dasar, pendekatan pendapatan, 

pendekatan kemampuan dasar, dan pendekatan objektif dan subjektif.  

 

Pendekatan kebutuhan dasar, melihat kemiskinan sebagai suatu ketidakmampuan 

seseorang, keluarga, dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum, antara lain 

pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih dan 

sanitasi. Menurut pendekatan pendapatan, kemiskinan disebabkan oleh rendahnya 

penguasaan aset dan alat produktif seperti tanah dan lahan pertanian atau perkebunan, 

sehingga secara langsung mempengaruhi pendapatan seseorang dalam masyarakat. 

Pendekatan ini, menentukan secara kaku standar pendapatan seseorang di dalam 

masyarakat untuk membedakan kelas sosialnya. Keterbatasan kemampuan ini 

menyebabkan tertutupnya kemungkinan bagi orang miskin terlibat dalam pengambilan 

keputusan. Pendekatan obyektif atau sering juga disebut sebagai pendekatan 

kesejahteraan menekankan pada penilaian normatif dan syarat yang harus dipenuhi agar 

keluar dari kemiskinan. Pendekatan subyektif menilai kemiskinan berdasarkan pendapat 

atau pandangan orang miskin sendiri (Stepanek, 1985).  

Indikator-indikator utama kemiskinan berdasarkan pendekatan di atas yang di 

kutip dari Badan Pusat Statistik, antara lain sebagai berikut:  

1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan dan 

papan).  
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2. Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, 

pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).  

3. Tidak adanya jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan 

dan keluarga).  

4. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massa.  

5. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam.  

6. Kurangnya apresiasi dalam kegiatan sosial masyarakat.  

7. Tidak adanya akses dalam lapangan kerja dan mata pencaharian yang 

berkesinambungan.  

8. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.  

9. Ketidakmampuan dan ketidaktergantungan sosial (anak-anak terlantar, wanita 

korban kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal dan terpencil).  

Indikator kemiskinan menurut Bappenas (2006) adalah terbatasnya kecukupan 

dan mutu pangan, terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan, 

terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan, terbatasnya akses terhadap 

air bersih, lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah, memburuknya 

kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam, lemahnya jaminan rasa aman, 

lemahnya pertisipasi, dan besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh 

besarnya tanggungan keluarga dan adanya tekanan hidup yang mendorong terjadinya 

migrasi. 

 

2.8.3. Penyebab Kemiskinan 

Kemiskinan merupakan salah satu problem sosial yang amat serius. Langkah awal 

yang perlu dilakukan dalam membahas masalah ini adalah mengidentifikasi apa 

sebenarnya yang dimaksud dengan miskin atau kemiskinan dan bagaimana 

mengukurnya. Konsep yang berbeda akan melahirkan cara pengukuran yang berbeda 
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pula. Setelah itu, dicari faktor-faktor dominan (baik yang bersifat kultural maupun 

struktural) yang menyebabkan kemiskinan. Langkah berikutnya adalah mencari solusi 

yang relevan untuk memecahkan problem dengan cara merumuskan strategi 

mengentaskan kelompok miskin atau masyarakat miskin. 

Kemiskinan menurut Sharp (1996), dari sisi ekonomi penyebabnya dibagi menjadi 

tiga yaitu: Pertama, secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan 

pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. 

Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya alam jumlah terbatas dan kualitasnya 

rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumberdaya manusia. 

Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada 

gilirannya upahnya randah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena 

rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena 

keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam akses modal.  

Sedangkan Nasikun menyoroti beberapa sumber dan proses penyebab terjadinya 

kemiskinan, yaitu:  

 Policy induces processes, yaitu proses kemiskinan yang dilestarikan, direproduksi 

melalui pelaksanaan suatu kebijakan (induced of policy) diantaranya adalah 

kebijakan anti kemiskinan, tetapi realitanya justru melestarikan.  

 Socio-economic Dualism, yaitu negara ekskoloni yang mengalami kemiskinan 

karena pola produksi kolonial, yaitu petani menjadi marginal karena tanah yang 

paling subur dikuasai petani skala besar dan berorientasi ekspor.  

 Population Growth, yaitu perspektif yang didasari pada teori Malthus bahwa 

pertambahan penduduk seperti deret ukur sedangkan pertambahan pangan 

seperti deret hitung.  

 Resources management and The Environment, yaitu adanya unsur misalnya 

manajemen sumber daya alam dan lingkungan, seperti manajemen pertanian 

yang asal tebang akan menurunkan produktivitas.  



LAPORAN PENELITIAN 

PENGEMBANGAN PROGRAM LISTRIK PERDESAAN (LISDES) 

DALAM MENINGKATKAN INDEKS PEMBANGUNAN 

 MANUSIA (IPM) DI KABUPATEN MAJALENGKA 

 (STUDI KASUS MASYARAKAT MISKIN) 

 2018 

 

 

 

 

 

 Natural Cycles and Processes, yaitu kemiskinan yang terjadi karena siklus alam. 

Misalnya tinggal di lahan kritis, dimana lahan ini jika turun hujan akan terjadi banjir 

tetapi jika musim kemarau akan kekurangan air, sehingga tidak memungkinkan 

produktivitas yang maksimal terus-menerus.  

 The Marginalization of Woman, yaitu peminggiran kaum perempuan karena 

perempuan masih dianggap sebagai golongan kelas kedua, sehingga akses dan 

penghargaan hasil kerja yang diberikan lebih rendah dari laki-laki.  

 Cultural and Ethnic Factors, yaitu bekerjanya faktor budaya dan etnik yang 

memelihara kemiskinan. Misalnya, pola hidup konsumtif pada petani dan nelayan 

ketika panen raya, serta adat-istiadat yang konsumtif saat upacara adat-istiadat 

keagamaan.  

 Explotative Intermediation, yaitu keberadaan penolong yang menjadi penodong, 

seperti rentenir (lintah darat).  

 Internal Political Fragmentation and Civil stratfe, yaitu suatu kebijakan yang 

diterapkan pada suatu daerah yang fragmentasi politiknya yang kuat, dapat 

menjadi penyebab kemiskinan.  

 International Processes, yaitu bekerjanya sistem-sistem internasional 

(kolonialisme dan kapitalisme) membuat banyak negara menjadi semakin miskin.  

Selain beberapa faktor di atas, penyebab kemiskinan di masyarakat khususnya di 

pedesaan disebabkan oleh keterbatasan asset yang dimiliki, yaitu:  

1. Natural Assets; seperti tanah dan air, karena sebagian besar masyarakat desa 

hanya menguasai lahan yang kurang memadai untuk mata pencahariannya.  

2. Human Assets; menyangkut kualitas sumber daya manusia yang relatif masih 

rendah dibandingkan masyarakat perkotaan (tingkat pendidikan, pengetahuan, 

keterampilan maupun tingkat kesehatan dan penguasaan teknologi).  
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3. Physical Assets; minimnya akses ke infrastruktur dan fasilitas umum seperti 

jaringan jalan, listrik dan komunikasi.  

4. Financial Assets; berupa tabungan (saving), serta akses untuk memperoleh modal 

usaha.  

5. Sosial Assets; berupa jaringan, kontak dan pengaruh politik, dalam hal ini 

kekuatan bargaining position dalam pengambilan keputusan-keputusan politik.  

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan ketimpangan telah 

banyak dilakukan di Indonesia, salah satunya dilakukan oleh Sumarto (2002) dari 

SMERU Research Institute. Penelitian ini melakukan studi pada 100 desa selama periode 

Agustus 1998 hingga Oktober 1999. Berdasarkan hasil studi tersebut ada beberapa hal 

yang menjadi temuan berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan antara lain:  

1. Terdapat hubungan negatif yang sangat kuat antara pertumbuhan dan 

kemiskinan. Artinya ketika perekonomian tumbuh, kemiskinan berkurang; namun 

ketika perekonomian mengalami kontraksi pertumbuhan, kemiskinan meningkat 

lagi.  

2. Pertumbuhan tidak mengurangi kemiskinan secara permanen. Walaupun terjadi 

pertumbuhan dalam jangka panjang selama periode sebelum krisis, banyak 

masyarakat yang tetap rentan terhdap kemiskinan. Oleh arena itu, manajemen 

kejutan (management of shocks) dan jaring pengaman harus diterapkan.  

3. Pertumbuhan secara kontemporer dapat mengurangi kemiskinan. Sehingga 

pertumbuhan yang berkelanjutan penting untuk mengurangi kemiskinan.  

4. Pengurangan ketimpangan mengurangi kemiskinan secara signifikan. Sehingga 

sangat tepat untuk mencegah pertumbuhan yang meningkatkan ketimpangan.  

5. Memberikan hak atas properti dan memberikan akses terhadap kapital untuk 

golongan masyarakat miskin dapat mengurangi kesenjangan, merangsang 

pertumbuhan, dan mengurangi kemiskinan.  
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2.8.4. Karekteristik atau Ciri-ciri Penduduk Miskin 

Emil Salim (1976) mengemukakan lima karakteristik kemiskinan, kelima 

karakteristik kemiskinan tersebut adalah:  

 Penduduk miskin pada umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri.  

 Tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan 

kekuatan sendiri.  

 Tingkat pendidikan pada umumnya sendiri.  

 Banyak diantara mereka tidak mempunyai fasilitas.  

 Diantara mereka berusaha relatif muda dan tidak mempunyai keterampilan atau 

pendidikan yang memadai.  

Ciri-ciri kelompok (penduduk) miskin, yaitu :  

1. Rata-rata tidak mempunyai faktor produksi sendiri seperti tanah, modal, peralatan 

kerja dan keterampilan.  

2. Mempunyai tingkat pendidikan yang rendah.  

3. Kebanyakan bekerja atau berusaha sendiri dan bersifat usaha kecil (sektor 

informal), setengah menganggur atau menganggur (tidak bekerja).  

4. Kebanyakan berada di pedesaan atau daerah tertentu perkotaan (slum area).  

5. Kurangnya kesempatan untuk memperoleh (dalam jumlah yang cukup), bahan 

kebutuhan pokok, pakaian, perumahan, fasilitas kesehatan sosial lainnya.  

Kelompok penduduk miskin yang berada pada masyarakat pedesaan dan 

perkotaan, pada umumnya dapat digolongkan pada buruh tani, petani gurem, pedagang 

kecil, nelayan, pengrajin kecil, buruh, pedagang kaki lima, pedagang asongan, pemulung, 

gelandangan, pengemis, dan pengangguran. 

Untuk mengukur kemiskinan, Indonesia melalui BPS menggunakan pendekatan 

kebutuhan dasar (basic needs) yang dapat diukur dengan angka atau hitungan Indeks 

Perkepala (Head Count Index), yakni jumlah dan prosentase penduduk miskin yang 
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berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan ditetapkan pada tingkat yang selalu 

konstan secara riil sehinga kita dapat mengurangi angka kemiskinan dengan menelusuri 

kemajuan yang diperoleh dalam mengentaskan kemiskinan di sepanjang waktu. Salah 

satu cara mengukur kemiskinan yang diterapkan di Indonesia yakni mengukur derajat 

ketimpangan pendapatan diantara masyarakat miskin, seperti koefisien Gini antar 

masyarakat miskin (GP) atau koefisien variasi pendapatan (CV) antar masyarakat miskin 

(CVP). Koefisien gini atau CV antar masyarakat miskin tersebut penting diketahui karena 

dampak guncangan perekonomian pada kemiskinan dapat sangat berbeda tergantung 

pada tingkat dan distribusi sumber daya diantara masyarakat miskin. Prinsip-prinsip 

untuk mengukur kemiskinan, yakni :  

1. Anonimitas independensi, yaitu ukuran cakupan kemiskinan tidak boleh 

tergantung pada siapa yang miskin atau pada apakah negara tersebut mempunyai 

jumlah penduduk yang banyak atau sedikit.  

2. Monotenisitas, yakni bahwa jika kita memberi sejumlah uang kepada seseorang 

yang berada dibawah garis kemiskinan, jika diasumsikan semua pendapatan yang 

lain tetap maka kemiskinan yang terjadi tidak mungkin lebih tinggi dari pada 

sebelumnya.  

3. Sensitivitas distribusional, yaitu menyatakan bahwa dengan semua hal lain 

konstan, jika mentransfer pendapatan dari orang miskin ke orang kaya, maka 

akibatnya perekonomian akan menjadi lebih miskin.  

 

2.8.5. Model Solusi Kemiskinan 

Pengalaman di negara-negara Asia menunjukkan berbagai model mobilisasi 

perekonomian pedesaan untuk memerangi kemiskinan, yaitu: Pertama, mendasarkan 

pada mobilitas tenaga kerja yang masih belum didaya gunakan (idle) dalam rumah 

tangga petani gurem agar terjadi pembentukan modal di pedesaan (Nurkse, 1953). 

Tenaga kerja yang masih belum didayagunakan pada rumah tangga petani kecil dan 
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gurem merupakan sumberdaya yang tersembunyi dan potensi tabungan. Alternatif cara 

untuk memobilisasi tenaga kerja dan tabungan pedesaaan adalah: 1) menggunakan 

pajak langsung atas tanah, seperti yang dilakukan di Jepang. 2) dilakukan dengan 

menyusun kerangka kelembagaan di pedesaan yang memungkinkan tenaga kerja yang 

belum didayagunakan untuk pemupukan modal tanpa perlu menambah upah. Ini persis 

yang dilakukan Cina yang menerapkan sistem kerjasama kelompok dan brigades 

ditingkat daerah yang paling rendah (communes). Dengan metode ini ternyata 

memungkinkan adanya kenaikan yang substansial dalam itensitas tenaga kerja dan 

produktivitas tenaga kerja. 

Model kedua, menitik beratkan pada tranfer daya dari pertanian ke industri melalui 

mekanisme pasar (Fei & Gustav, 1964). Ide bahwa penawaran tenaga kerja yang tidak 

terbatas dari rumah tangga petani kecil dapat meningkatkan tabungan dan formasi modal 

lewat proses pasar. Pengalaman Taiwan menyajikan contoh yang baik atas mobilisasi 

sumber daya dari sektor pertanian mengandalkan mekanisme pasar, tanpa 

menggunakan instrumen pajak seperti yang dilakukan oleh Jepang. Proporsi output 

sektor pertanian sebagian besar tetap dijaga sebagai surplus lewat intermediasi pemilik 

tanah dan melalui nilai tukar (terms of trade) sebelum Perang Dunia II.  

Model ketiga, menyoroti pesatnya pertumbuhan dalam sektor pertanian yang 

dibuka dengan kemajuan teknologi dan kemungkinan sektor yang memimpin (Mellor, 

1976), Model ini dikenal dengan nama Model Pertumbuhan Berbasis Teknologi, atau 

Rural-Led Development. Proses ini akan berhasil apabila dua syarat berikut terpenuhi: 1) 

kemampuan mencapai tingkat pertumbuhan output pertanian yang tinggi; 2) proses ini 

juga menciptakan pola permintaan yang kondusif terhadap pertumbuhan. Pada gilirannya 

ini tergantung dari dampak keterkaitan ekonomi pedesaan lewat pengeluaran atas 

barang konsumsi yang dipasok dari dalam sektor itu sendiri, dan melalui investasi yang 

didorong. 
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Model keempat, menyoroti dimensi spasial dalam menanggulangi kemiskinan. 

Kemiskinan bisa diatasi dengan cara kemudahan dalam mengakses dua bidang, yaitu: 

1) bidang ekonomi dan 2) bidang sosial (Kuncoro, 2004). Akses dalam bidang ekonomi 

dibagi menjadi dua yaitu: akses terhadap lapangan kerja dan akses terhadap faktor 

ekonomi. Akses terhadap faktor produksi terdiri dari: 1) Kemudahan masyarakat dalam 

mengakses modal usaha, 2) kemudahan masyarakat dalam mengakses pasar, 3) 

kemudahan masyarakat dalam kepemilikan modal. Sedangkan akses dalam bidang 

sosial dibagi menjadi dua yaitu: akses terhadap fasilitas pendidikan dan akses terhadap 

fasilitas kesehatan. 

 

2.8.6. Efek Lingkaran Perangkap Kemiskinan Terhadap Pembangunan Ekonomi 

Lingkaran perangkap kemiskinan (the vicious circle of poverty), atau dengan 

singkat perangkap kemiskinan, adalah serangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi 

secara sedemikian rupa sehingga menimbulkan keadaan di mana sesuatu negara akan 

tetap miskin dan akan tetap mengalami banyak kesukaran untuk mencapai tingkat 

pembangunan yang lebih tinggi. Teori ini terutama dikaitkan kepada nama Nurkse, 

seorang ahli ekonomi yang merintis penelaahan mengenai masalah pembentukan modal 

di negara berkembang. 

Dalam mengemukakan teorinya tentang lingkaran perangkap kemiskinan pada 

hakikatnya Nurkse berpendapat bahwa kemiskinan bukan saja disebabkan oleh 

ketiadaan pembangunan masa lalu tetapi juga menghadirkan hambatan kepada 

pembangunan di masa yang akan datang. Sehubungan dengan hal ini Nurkse 

mengatakan : “Suatu negara jadi miskin karena ia merupakan negara miskin” (A country 

is poor because it is poor). Menurut pendapatnya lingkaran perangkap kemiskinan yang 

terpenting adalah keadaan-keadaan yang menyebabkan timbulnya hambatan terhadap 

terciptanya tingkat pembentukan modal yang tinggi. Di satu pihak pembentukan modal 

ditentukan oleh tingkat tabungan, dan di lain pihak oleh perangsang untuk menanam 
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modal. Di negara berkembang kedua faktor itu tidak memungkinkan dilaksanakannya 

tingkat pembentukan modal yang tinggi. Jadi menurut pandangan Nurkse, terdapat dua 

jenis lingkaran perangkap kemiskinan yang menghalangi negara berkembang mencapai 

tingkat pembangunan yang pesat : dari segi penawaran modal dan dari segi permintaan 

modal.  

Dari segi penawaran modal lingkaran perangkap kemiskinan dapat dinyatakan 

sebagai berikut. Tingkat pendapatan masyarakat yang rendah, yang diakibatkan oleh 

tingkat produktivitas yang rendah, menyebabkan kemampuan masyarakat untuk 

menabung juga rendah. Ini akan menyebabkan tingkat pembentukan modal yang rendah. 

Keadaan yang terakhir ini selanjutnya akan dapat menyebabkan suatu negara 

menghadapi kekurangan barang modal dan dengan demikian tingkat produktivitas akan 

tetap rendah. Dari segi permintaan modal, corak lingkaran perangkap kemiskinan 

mempunyai bentuk yang berbeda. Di negara-negara miskin perangsang untuk 

melaksanakan penanaman modal rendah karena luas pasar untuk berbagi jenis barang 

terbatas, dan hal yang belakangan disebutkan ini disebabkan oleh pendapatan 

masyarakat yang rendah. Sedangkan pendapatan yang rendah disebabkan oleh 

produktivitas yang rendah yang diwujudkan oleh pembentukan modal yang terbatas pada 

masa lalu. Pembentukan modal yang terbatas ini disebabkan oleh kekurangan 

perangsang untuk menanam modal.  

Di bagian lain dari analisis Nurkse, ia menyatakan bahwa peningkatan 

pembentukan modal bukan saja dibatasi oleh lingkaran perangkap kemiskinan seperti 

yang dijelaskan di atas, tetapi juga oleh adanya international demonstration effect. 

Maksudnya adalah kecenderungan untuk mencontoh corak konsumsi di kalangan 

masyarakat yang lebih maju.  

Di samping kedua lingkaran perangkap kemisikinan ini, Meier dan Baldwin 

mengemukakan satu lingkaran perangkap kemiskinan lain. Lingkaran kemiskinan ini 
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timbul dari hubungan saling mempengaruhi antara keadaan masyarakat yang masih 

terbelakang dan tradisional dengan kekayaan alam yang belum dikembangkan. Untuk 

mengembangkan kekayaan alam yang dimiliki, harus ada tenaga kerja yang mempunyai 

keahlian untuk memimpin dan melaksanakan berbagai macam kegiatan ekonomi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 

Infrastruktur sebagai satu sistem fisik untuk mendukung kebutuhan dasar manusia 

dan sistem aktivitasnya memiliki peran siginifikan dalam mendukung pertumbuhan 

ekonomi. Dalam berbagai literatur disebutkan ketersediaan infrastruktur berpengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur memberikan manfaat untuk 

menggerakkan sektor riil, menyerap tenaga kerja dalam masa konstruksi, meningkatkan 

konsumsi masyarakat dan pemerintah, serta memicu kegiatan produksi. 
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Dalam pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu 

aspek penting. Tidak bisa dipungkiri bahwa laju pertumbuhan ekonomi negara tidak lepas 

dari pengaruh infrastruktur yang ada dalam negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi ini 

pada akhirnya juga akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakatnya 

 

3.1. Pengertian  Infrastruktur 

Mendefinisikan infrastruktur tidak dapat dilihat dalam satu sudut pandang semata, 

infrastuktur memiliki pengertian yang berbeda-beda sesuai dengan sudut pandang 

kepentingannya. Definisi infrastruktur sangat bervariasi dan belum terdapat kesamaan 

pandangan antar lembaga, negara dan antar disiplin ilmu mengenai konsep infrastruktur. 

Stone dalam Kodoatie (2003) mendefinisikan infrastruktur sebagai fasilitas-fasilitas fisik 

yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agenagen publik untuk fungsi-fungsi 

pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan 

pelayanan-pelayanan lainnya untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi dan sosial.  

Sistem Infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem 

ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat 

didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, 

instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial 

dan sistem ekonomi masyarakat (Grigg dalam Kodoatie, 2003).  

The World Bank (1994) membagi infrastruktur menjadi tiga, yaitu: 

 1. Infrastruktur ekonomi, merupakan infrastruktur fisik yang diperlukan untuk menunjang 

aktivitas ekonomi, meliputi public utilities (tenaga, telekomunikasi, air, sanitasi, gas), 

public work (jalan, bendungan, kanal, irigasi dan drainase) dan sektor transportasi 

(jalan, rel, pelabuhan, lapangan terbang dan sebagainya). 

 2. Infrastruktur sosial, meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan dan rekreasi.  
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3. Infrastruktur administrasi, meliputi penegakan hukum, kontrol administrasi dan 

koordinasi. 

Dari sisi ekonomi, infrastruktur dapat dipandang sebagai sumberdaya modal yang 

digunakan dalam aktifitas konsumsi, produksi dan investasi. Implikasi atas pengertian ini 

mendorong timbulnya klasifikasi infrastruktur menjadi infrastruktur ekonomi dan 

infrastruktur sosial (Torrisi dalam Riadi, 2010). 

Infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem 

ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, maka infrastruktur secara lebih jelas 

merupakan fasilitas-fasilitas dan struktur-struktur fisik yang dibangun guna berfungsinya 

sistem sosial dan sistem ekonomi menunjuk pada suatu keberlangsungan dan 

keberlanjutan aktivitas masyarakat dimana infrastruktur fisik mewadahi interaksi antara 

aktivitas manusia dengan lingkungannya (Grigg, 1998, Kodoatie, 2003). 

World Bank (1994), mendefinisikan infrastruktur dalam konteks ekonomi sebagai 

sebuah terminology yang memayungi banyak aktivitas terkait “social overhead capital”. 

Lebih jauh “social overhead capital” ini dipandang sebagai fondasi bagi peningkatan 

standar kehidupan, penggunaan lahan nasional secara lebih baik dan keberlanjutan. 

infrastruktur dapat dibagi menjadi tiga komponen utama, yaitu Infrastruktur ekonomi, 

infrastruktur sosial dan infrastruktur administrasi (soft infrastructure). Infrastruktur 

ekonomi merupakan infrastruktur fisik yang diperlukan untuk menunjang aktivitas 

ekonomi, meliputi public utilities (tenaga listrik, telekomunikasi, air, sanitasi, gas), public 

work (jalan, bendungan, kanal, irigasi dan drainase) dan sektor transportasi (jalan, rel, 

pelabuhan, lapangan terbang dan sebagainya). Infrastruktur sosial adalah sistem 

bangunan fisik untuk mendukung aktivitas sosial manusia, Infrastruktur sosial meliputi 

pendidikan, kesehatan, perumahan dan rekreasi. Infrastruktur administrasi adalah sistem 

nonfisik untuk kebutuhan tata kelola, Infrastruktur administrasi meliputi penegakan 

hukum, kontrol administrasi dan koordinasi. 
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Pengertian Infrastruktur, menurut American Public Works Association (Stone,1974 

dalam Kodoatie, R.J.,2005) infrastruktur adalah fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan 

atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam 

penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-

pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan sosial dan ekonomi. Berdasarkan 

pengertian infrastruktur tersebut maka infrastruktur merupakan sistem fisik yang 

dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan 

ekonomi. 

Secara teknik, pengertian infrastruktur dijelaskan sebagai aset fisik yang 

dirancang dalam sistem sehingga memberikan pelayanan publik yang penting. Oleh 

karena itu, infrastruktur merupakan bagian-bagian berupa sarana dan prasarana 

(jaringan) yang tidak terpisahkan satu sama lain yang didefinisikan dalam suatu sistem. 

Pengertian Infrastruktur, menurut Grigg (1988) infrastruktur merupakan sistem 

fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas 

publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik 

kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. 

Dalam kegiatan analisa manfaat, definisi infrastruktur yang digunakan adalah 

infrastruktur sebagai sistem fisik untuk mendukung kebutuhan dasar manusia dan 

mendukung pengembangan perekonomian wilayah, khususnya infrastruktur yang 

kewenangan penyelenggaraanya menjadi domain dari Kementerian PUPR. Infratruktur 

ini mencakup infrastruktur untuk pengelolaan sumber daya air, infrastruktur jalan dan 

jembatan dan infrastruktur permukiman. Infrastruktur pengelolaan sumber daya air terdiri 

atas tiga komponen yaitu infrastruktur untuk pendayagunaan sumber daya air, 

pengendalian daya rusak air dan konservasi sumber daya air. Infrastruktur untuk 

pendayagunaan sumber daya air meliputi infrastruktur bendung, irigasi dan sistem air 

baku. Infrastruktur untuk pengendalian daya rusak air meliputi infrastruktur untuk 

http://www.radarplanologi.com/2015/10/apa-itu-infrastruktur.html
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pengendalian banjir dan longsor, infrastruktur untuk penanganan abrasi pantai. 

Infrastruktur untuk konservasi sumber daya air digunakan untuk menampung air berupa 

waduk/bendungan dan tampungan air lainnya. Infrastruktur permukiman mencakup 

infrastruktur untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas hidup berupa 

sistem air bersih, sistem sanitasi dan persampahan dan perumahan. 

 

 

3.2. Infrastruktur Ekonomi dan Sosial 

Infrastruktur dapat dibedakan dalam dunia jenis, yakni infrastruktur ekonomi dan 

infrasturktur sosial. Infrastruktur ekonomi merupakan jenis infrastruktur yang secara 

langsung mendorong kegiatan ekonomi masyarakat berupa infrastruktur fisik, yang 

digunakan dalam proses produksi serat yang dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas. 

Infrastruktur ekonomi meliputi semua prasarana umum, berupa tenaga listrik, 

telekomunikasi, perhubungan, irigasi, air bersih, dan sanitasi, serta pembuangan limbah. 

Adapun infrastruktur sosial adalah jenis infrastruktur yang mendukung kesejahteraan 

sosial, meliputi prasarana kesehatan dan pendidikan. 

Baik infrastruktur ekonomi maupun infrastruktur sosial merupakan hal penting untuk 

diwujudkan. Daerah dengan kelengkapan sistem infrastruktur yang baik cendeurng 

memiliki tingkat laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang juga 

lebih baik. Dapat dikatakan bahwa penyediaan infrastruktur ini merupakan faktor kunci 

dalam mendukung pembangunan nasional 

 

3.3. Dampak Pembangunan Infrastruktur  

Dampak pembangunan Infrastruktur dapat menjadi pendorong pertumbuhan 

ekonomi, dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi sendiri juga dapat menjadi tekanan bagi 

infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi yang positif akan mendorong peningkatan 

kebutuhan akan berbagai infrastruktur. Perannya sebagai penggerak di sektor 



LAPORAN PENELITIAN 

PENGEMBANGAN PROGRAM LISTRIK PERDESAAN (LISDES) 

DALAM MENINGKATKAN INDEKS PEMBANGUNAN 

 MANUSIA (IPM) DI KABUPATEN MAJALENGKA 

 (STUDI KASUS MASYARAKAT MISKIN) 

 2018 

 

 

 

 

 

perekonomian akan mampu menjadi pendorong berkembangnya sektor-sektor terkait 

sebagai multiplier dan pada akhirnya akan menciptakan lapangan usaha baru dan 

memberikan output hasil produksi sebagai input untuk konsumsi. 

Dalam pembangunan ekonomi akan memberikan dampak pada pertumbuhan 

ekonomi dan peningkatan kualitas hidup. Pertumbuhan ekonomi sendiri akan 

berpengaruh terhadap investasi. Sedangkan peningkatan kualitas hidup akan 

berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, karena dengan pembangunan 

infrastruktur dapat mengurangi kemiskinan dan jumlah pengangguran suatu negara. 

 

 
 

Sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat dan investasi pembangunan 

diperlukan berbagai infrastruktur. Antara lain jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan 

telekomunikasi, air bersih, dsb. Dorongan peningkatan pada subsektor listrik, subsektor 

jalan, subsektor transportasi dan subsektor komunikasi tersebut disebabkan karena 

tingkat permintaan dari subsektor tersebut terus mengalami peningkatan. Disamping itu, 

respon permintaan yang terus meningkat terhadap subsektor-subsektor tersebut 

diimbangi dengan banyaknya investasi pembangunan infrastrukur di subsektor-subsektor 

tersebut.  

Sebagai contohnya adalah kebutuhan akan listrik. Indonesia mengalami 

permasalahan dalam listrik dimana suplai listrik tidak dapat memenuhi kebutuhan akan 

http://1.bp.blogspot.com/-MAkm_Q_w0g8/Vk2EMaAGNKI/AAAAAAAAAMc/9sPPR92Rga4/s1600/infrast.jpg
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listrik yang mengakibatkan pemadaman di beberapa daerah secara bergiliran. Padahal 

listrik tidak hanya dibutuhkan pada rumah tangga-rumah tangga saja, namun juga sangat 

dibutuhkan pada sektor-sektor industri yang akan berdampak pada perekonomian 

masyarakatnya pula. Maka dari itu infrastruktur jaringan listrik merupakan komponen 

penting dalam menunjang aktivitas masyarakat dan juga sangat berpengaruh terhadap 

masalah perekonomian. 

Begitu pula dengan pembangunan infrastruktur jaringan jalan. Pembangunan jalan 

sangat tidak kalah penting dan diperlukan sebagai alat penghubung suatu tempat dengan 

tempat yang lain. Dengan adanya akses jalan yang mudah dijangkau akan 

mempengaruhi unsur strategis suatu tempat dan dengan mudahnya akses akan 

mempengaruhi banyaknya pihak swasta yang mau berinvestasi. Dengan banyaknya 

pihak swasta yang mau berinvestasi tersebut akan mempengaruhi pada pertumbuhan 

ekonomi yang cukup pesat. Selain itu dengan adanya pembangunan-pembangunan 

infrastruktur salah satu contohnya seperti jaringan jalan juga akan memberi manfaat 

kesejahteraan masyarakat karena terbebas dari keterpencilan suatu tempat dan 

memberikan kemudahan akses bagi masyarakat. 

Jaringan telekomunikasi pun juga memberi pengaruh terhadap kesejahteraan 

masyarakat. Dengan adanya banyak stasiun televisi swasta saat ini menjadi bukti bahwa 

cukup banyak investasi swasta di indonesia di bidang pertelekomunikasian. Apalagi di 

era globalisasi seperti saat ini, telekomunikasi sangat diperlukan sebagai alat penunjang 

keberhasilan suatu negara. Dan permintaan akan sarana telekomunikasi saat ini juga 

semakin meningkat.  

Sarana air bersih juga mempunyai peran sangat strategis untuk meningkatkan 

taraf hidup dan derajat kesehatan masyarakat, juga sebagai faktor pendorong bagi 

pertumbuhan ekonomi. Namun dalam penyediaan baik segi kualitas, kuantitas dan 

kontinuitas, belum berjalan berkesinambungan. Sisi lain, tuntutan kebutuhan air bersih 
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yang memenuhi standar kesehatan terus mengalami peningkatan tanpa diimbangi 

dengan perbaikan kualitas pelayanan. 

Berdasarkan peran dan fungsinya seperti yang telah diungkapkan di atas (sebagai 

pendorong berkembangnya sektor-sektor terkait sebagai multiplier dan pada akhirnya 

akan menciptakan lapangan usaha baru dan memberikan output hasil produksi sebagai 

input untuk konsumsi), maka dapat disimpulkan bahwa sektor infrastruktur merupakan 

fundamental perekonomian di Indonesia. 

  

3.4. Peran Infrastruktur Dalam  Pengembangan  Wilayah 

Dalam memahami peranan infrastruktur dalam pengembangan wilayah secara lebih 

mudah adalah dengan menguraikan peran infrastruktur dalam tiga kategori fungsi 

ekonomi yaitu (Holst, 2005) 

2. Model Keynesian, model ini melihat peran infrastruktur berdasarkan pada belanja 

murni untuk pembangunan infrastruktur sebagaimana tercermin dalam permintaan 

agregat pendapatan secara nasional, regional, dan lokal dan stimulus 

ketenagakerjaan. 

3. Model Ricardian. Model ini berhubungan dengan efek infrastruktur pada biaya 

transportasi dan distribusi. Upaya pengurangan margin perdagangan dapat 

memiliki efek yang kuat pada harga dan daya saing, meningkatkan keunggulan 

komparatif dan meningkatkan arus perdagangan domestik dan internasional. 

4. Neoklasik. Teori ekonomi modern mengakui kontribusi infrastruktur untuk 

meningkatkan produktivitas, karena teknologi yang diwujudkan dalam sistem 

transportasi, komunikasi, dan distribusi meningkatkan efisiensi pencarian, 

transaksi, dan pengiriman. Ini umumnya disebut manfaat pertumbuhan endogen, 

dan dianggap di antara kontribusi ekonomi paling penting dari investasi 

infrastruktur modern. 
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Manfaat makroekonomi langsung dari investasi publik telah lama diakui memiliki 

peran terhadap pertumbuhan ekonomi, dan belanja infrastruktur itu sendiri merupakan 

sarana populer untuk mendorong stimulus penciptaan lapangan kerja baik dalam pendek 

(sementera) dan jangka menengah. Di banyak negara, program seperti Undang-Undang 

Perlindungan Pekerja di Amerika Serikat (AS), bantuan kerja di RRC, dan komitmen fiskal 

berat dan berulang untuk pekerjaan umum di Jepang, sering memiliki pekerjaan sebagai 

tujuan utama mereka dan manfaat hilir sebagai yang kedua. Karena keumumannya, 

belanja jenis ini dapat ditargetkan di berbagai spektrum daerah dan kelompok sosial 

ekonomi dan dapat dilakukan di tingkat nasional, regional, atau lokal, waktunya 

bertepatan dengan peristiwa ekonomi yang berputar (siklus ekonomi). 

Infrastruktur memiliki peranan yang penting sebagai roda penggerak pertumbuhan 

ekonomi wilayah. Komponen infrastruktur yang berperan penting dalam mendorong 

pertumbuhan ekonomi wilayah meliputi transportasi, komunikasi dan informatika, energi 

dan listrik, perumahan dan permukiman, dan air merupakan elemen sangat penting 

dalam proses produksi dan sebagai pendukung utama pembangunan nasional, terutama 

dari sektor-sektor ekonomi seperti perdagangan, industri, dan pertanian. Infrastruktur 

juga berperan dalam penyediaan jaringan distribusi, sumber energi, dan input produksi 

lainnya, sehingga mendorong terjadinya peningkatan produktivitas, serta mempercepat 

pertumbuhan nasional. Peran infrastruktur dalam bidang sosial budaya maupun lainnya 

berfungsi sebagai pengikat dan pemersatu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI). Infrastruktur transportasi berperan penting dalam pergerakan orang, barang, dan 

jasa dari satu lokasi ke lokasi lain di seluruh penjuru dunia, sementara peran jaringan 

komunikasi dan informatika memungkinkan pertukaran informasi secara cepat (real time) 

menembus batas ruang dan waktu. Peran keduanya sangat penting dan saling 

melengkapi baik dalam proses produksi maupun dalam menunjang distribusi komoditi 

ekonomi dan ekspor (Bappenas, 2011i). Infrastruktur juga berperan dalam pengentasan 

kemiskinan, peningkatan kualitas lingkungan. Kualitas infrastruktur akan sangat 
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berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah. Berdasarkan pada 

beberapa kajian yang dilakukan oleh World Bank (1994), menemukan satu temuan 

bahwa perekonomian pada suatu wilayah dengan layanan infrastruktur yang memadai 

dan efisien memiliki pertumbuhan produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

wiayah yang memiliki layanan infrastruktur yang lebih rendah dan tidak efisien.  

Beberapa studi telah menemukan satu fakta empirik peranan infrastruktur dalam 

pengembangan wilayah. ADB (2015) dalam studi tentang dampak pembangunan 

infrastruktur terhadap pertumbuhan aktivitas perdagangan dan ekonomi pada beberapa 

negara di Asia menemukan satu fakta empirik bahwa infrasrtuktur fisik yang memberikan 

pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan aktivitas perdagangan adalah 

infrastruktur transportasi dan infrastruktur teknologi informasi. Temuan ADB pada 

beberapa negara di Asia juga memperkuat temuan World Bank terkait kualitas 

infrastruktur dan tingkat pertumbuhan ekonomi 

 

3.5. Program Listrik Perdesaan 

Sudah umum dipahami bahwa listrik adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan saat 

ini. Sangat jauh perbedaan kehidupan mereka yang mendapat pelayanan listrik dengan 

yang tidak, ibarat malam dengan siang. Maka sudah menjadi keharusan bagi pemerintah 

untuk menyediakan pelayanan listrik bagi seluruh penduduknya, jika masyarakat yang 

aman, adil, dan sejahtera menjadi cita-cita bersama. Ketidakmampuan menyediakan 

listrik kepada semua penduduk sama artinya dengan membiarkan sebagian penduduk 

untuk hidup di masa lalu dan melupakan masa depan. Oleh sebab itu, mestinya ada 

upaya besar untuk menyediakan listrik bagi seluruh penduduk yang sampai saat ini belum 

terjangkaupelayanannya. Menurut data potensi desa BPS tahun 2003, ada sebanyak 

5.758 desa di Indonesia yang belum terlistriki. Persentase desa yang tidak berlistrik 

terbesar ada di propinsi Papua dan Irian Jaya Barat, di mana lebih dari 60% dari desa-
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desa di sana tidak terlayani listrik. Desa-desa tanpa listrik lainnya banyak terdapat di NTT, 

Maluku, Maluku Utara, dan Kalimantan Tengah. Kecuali beberapa propinsi, seluruh 

propinsi lainnya juga mempunyai desa-desa yang belum terlistriki. Di Jawa Timur, 

misalnya, masih terdapat 36 desa yang gelap gulita jika malam tiba. Tidak jauh dari 

ibukota negara, yaitu di propinsi Banten, masih ada 27 desa yang belum mengenal 

lampu. 

Di desa-desa yang sudah termasuki listrik, tidak semua rumah tangga terlayani 

karena ketidaksanggupan bayar, kesulitan teknis, dll. Diperkirakan ada sebanyak 18 juta 

rumah tangga yang belum mendapat pelayanan listrik (BPPT, 2004). Jika dari jumlah ini, 

60% diantaranya akan dapat terlayani PLN melalui perluasan jaringannya, maka ada 

sejumlah 7,2 juta rumah tangga yang perlu mendapat layanan listrik non-jaringan. Rumah 

tangga ini umumnya berada di pedalaman, pulau-pulau terpencil, perbatasan negara, dll. 

Mungkinkah menyediakan listrik bagi seluruh rumah tangga tersebut dalam beberapa 

tahun saja? Dengan asumsi bahwa listrik yang disediakan berupa sistem listrik rumah 

tenaga surya (solar home system) maka diperlukan biaya sekitar Rp. 32 triliun. Jika 60% 

dari harga listrik surya ini sanggup dicicil oleh penduduk yang belum terlayani listrik itu, 

sebagaimana yang telah diujicobakan oleh BPPT di berbagai daerah beberapa tahun 

yang lalu, maka diperlukan biaya dari anggaran pemerintah sebanyak Rp. 12 triliun. 

Selanjutnya jika pemerintah dapat mengupayakan dana hibah untuk pengadaan listrik 

bersih ini dari lembaga-lembaga internasional, misalnya dari Global Environmental 

Facilities (GEF), maka anggaran pemerintah yang diperlukan menjadi lebih sedikit. Jika 

sebagian listrik dapat diperoleh dari pembangkit listrik yang lebih murah, seperti tenaga 

mikro hidro, tenaga bayu atau tenaga gelombang, yang potensinya tersebar di berbagai 

daerah juga, maka biaya penyediaan listrik untuk penduduk di desa-desa terpencil 

semakin sedikit. Umpamakan saja kebutuhan totalnya akhirnya menjadi Rp. 10 triliun. 

Darimana dana sebesar ini berasal? Tanpa perlu menambah pinjaman luar negeri, 

sebenarnya dana itu dapat dialokasikan dari APBN. Pada pembahasan Rancangan 
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APBN 2005 yang lalu, setelah melalui pembahasan yang cermat antara Pemerintah dan 

DPR, ditemukan ada kelebihan dana sebesar Rp. 7 triliun, jumlah ini merupakan hasil 

dari pengurangan rancangan pengeluaran dan penambahan rancangan penerimaan. 

Kalau saja sebagian dana penghematan tersebut tidak dialokasikan kembali ke semua 

instansi pusat untuk menambah anggaran instansi/komite/badan, dll; maka sebetulnya 

sebagian besar dana penyediaan listrik untuk penduduk di daerah terpencil ini dapat 

dipenuhi dalam waktu hanya 4-5 tahun saja. Artinya pada pembicaraan RAPBN tahun 

2006, basis alokasi anggaran belanja pusat adalah rancangan awal sebagaimana yang 

diajukan Pemerintah, bukan setelah tercapai kesepakatan dengan DPR. Dengan 

demikian terdapat anggaran untuk pengadaan listrik tadi, bersamaan dengan kebutuhan 

dana untuk rekonstruksi Aceh yang sebagian besar dapat dipenuhi dari dana-dana 

bantuan luar negeri 

.Sumber dana lain untuk penyediaan listrik ini adalah dari anggaran sektoral (dana 

dekonsentrasi), dana bagi hasil dan dana dari daerah sendiri. Dana alokasi yang khusus 

untuk pengadaan listrik dapat ditambahkan disamping untuk beberapa sektor yang 

memang memerlukan tambahan pendanaan tersendiri seperti jalan dan air bersih. Untuk 

propinsi NAD dan Papua (dan Irian Jaya Barat) ada dana tambahan dari dana otonomi 

khusus yang dapat dimanfaatkan untuk pengadaan listrik non-PLN tadi. Di samping itu, 

dana-dana lain dapat dialokasikan dari hasil pengurangan beberapa subsidi yang tidak 

efektif mencapai sasaran yang dituju. 

Pembangunan listrik perdesaan merupakan program Pemerintah untuk melistriki 

masyarakat perdesaan yang pendanaannya diperoleh dari APBN, dan diutamakan pada 

provinsi dengan rasio elektrifikasi yang masih rendah. Saat ini sebagian pembangunan 

listrik pedesaan juga dilakukan oleh Pemda melalui pendaan APBD dimana 

pembangunannya berupa jaringan distribusi berikut pemasangan dan penyambungan 

listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu. Hal ini dilakukan dengan berkoordinasi 
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dengan PLN. Pengembangan listrik perdesaan telah mempertimbangkan hasil roadmap 

lisdes 2013 - 2017 provinsi dan membantu meningkatkan rasio elektrifikasi. Kebijakan 

yang diambil oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (DJK) dan PLN dalam 

pembangunan listrik desa adalah untuk menunjang pencapaian rasio elektrifikasi menjadi 

80% di tahun 2014 dan 99,4% di tahun 2024. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang 

Ketenagalistrikan, pembangunan ketenagalistrikan menganut asas: a. manfaat; b. 

efisiensi berkeadilan; c. berkelanjutan; d. optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan 

sumber daya energi; e. mengandalkan pada kemampuan sendiri; f. kaidah usaha yang 

sehat; g. keamanan dan keselamatan; h. kelestarian fungsi lingkungan; dan i. otonomi 

daerah. 

Pada dasarnya, pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin 

ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang 

wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil 

dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. 

 Sesuai pasal 3 ayat 1, penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang 

penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

berlandaskan prinsip otonomi daerah. Untuk penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik, 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan 

kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga 

listrik. Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah dilakukan oleh badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha 

milik daerah (BUMD). Sedangkan badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya 

masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik. 

Untuk penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1, 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyediakan dana untuk: 

e. Kelompok masyarakat tidak mampu; 



LAPORAN PENELITIAN 

PENGEMBANGAN PROGRAM LISTRIK PERDESAAN (LISDES) 

DALAM MENINGKATKAN INDEKS PEMBANGUNAN 

 MANUSIA (IPM) DI KABUPATEN MAJALENGKA 

 (STUDI KASUS MASYARAKAT MISKIN) 

 2018 

 

 

 

 

 

f. Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang; 

g. Pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan; dan 

h. Pembangunan listrik perdesaan. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang 

Ketenagalistrikan, kewenangan pemerintah pusat di bidang ketenagalistrikan meliputi: 

s. Penetapan kebijakan ketenagalistrikan nasional; 

t. Penetapan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan; 

u. Penetapan pedoman, standar, dan kriteria di bidang ketenagalistrikan; 

v. Penetapan pedoman penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen; 

w. Penetapan rencana umum ketenagalistrikan nasional; 

x. Penetapan wilayah usaha; 

y. Penetapan izin jual beli tenaga listrik lintas negara; 

z. Penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang: 1. wilayah 

usahanya lintas provinsi; 2. dilakukan oleh badan usaha milik negara; dan 3. 

menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada 

pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah; 

aa. Penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya mencakup lintas provinsi; 

bb. Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha 

penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah; 

cc. Penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik 

dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh 

Pemerintah; 

dd. Penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin 

operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah; 
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ee. Penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang dilakukan oleh badan 

usaha milik negara atau penanam modal asing/mayoritas sahamnya dimiliki oleh 

penanam modal asing; 

ff. Penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan 

telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin 

usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah; 

gg. Pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan 

yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah; 

hh. Pengangkatan inspektur ketenagalistrikan; 

ii. Pembinaan jabatan fungsional inspektur ketenagalistrikan untuk seluruh tingkat 

pemerintahan; dan 

jj. Penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh 

Pemerintah. 

Sementara itu kewenangan pemerintah provinsi di bidang ketenagalistrikan 

meliputi: 

l. Penetapan peraturan daerah provinsi di bidang ketenagalistrikan; 

m. Penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah provinsi; 

n. Penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah 

usahanya lintas kabupaten/kota; 

o. Penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya mencakup lintas kabupaten/kota; 

p. Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha 

penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi; 

q. Penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik 

untuk badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan 

tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah 

provinsi; 
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r. Penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin 

operasi yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi; 

s. Penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan 

telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin 

usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh pemerintah 

provinsi; 

t. Pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang 

izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi; 

u. Pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk provinsi; dan 

v. Penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh 

pemerintah provinsi. 

Sedangkan kewenangan pemerintah kabupaten/kota di bidang ketenagalistrikan 

meliputi: 

m. Penetapan peraturan daerah kabupaten/kota di bidang ketenagalistrikan; 

n. Penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah kabupaten/kota; 

o. Penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah 

usahanya dalam kabupaten/kota; 

p. Penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam kabupaten/kota; 

q. Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha 

penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota; 

r. Penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik 

untuk badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan 

tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah 

kabupaten/kota; 

s. Penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha yang 

mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri; 
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t. Penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin 

operasi yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota; 

u. Penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan 

telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin 

usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh pemerintah 

kabupaten/kota; 

v. Pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang 

izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota; 

w. Pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk kabupaten/kota; dan 

x. Penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh 

pemerintah kabupaten/kota. 

 

3.6. Permen  ESDM Nomor  03 Tahun  2014  Tentang   Petunjuk  Teknis Penggunaan 
Dana Alokasi Khusus Bidang Energi  Perdesaan  Tahun  Anggaran 2014 

 
DAK Bidang Energi Perdesaan adalah dana yang bersumber dari APBN yang 

dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan 

pembangunan energi terbarukan. Petunjuk teknis ini dimaksudkan sebagai acuan bagi 

pemerintah kabupaten dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari 

segi teknis terhadap kegiatan yang dibiayai dari DAK Bidang Energi Perdesaan Tahun 

Anggaran 2014. 

Petunjuk teknis ini bertujuan: a. menjamin tertib perencanaan, pelaksanaan, 

pemantauan, dan evaluasi DAK Bidang Energi Perdesaan yang dilaksanakan oleh 

Pemerintah Kabupaten; b. menjamin terlaksananya koordinasi an tara Kementerian dan 

Pemerintah Kabupaten dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi 

kegiatan yang didanai dari DAK Bidang Energi Perdesaan; c. meningkatkan efektivitas 

dan efisiensi pemanfaatan DAK Bidang Energi Perdesaan, serta mensinergikan kegiatan 

yang didanai dari DAK Bidang Energi Perdesaan; d. meningkatkan pemanfaatan energi 
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terbarukan sebagai upaya mewujudkan sasaran bauran energi nasional untuk 

mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil/konvensional; dan e. meningkatkan 

peran serta pemerintah daerah dalam upaya pengembangan dan pemanfaatan energi 

terbarukan. 

DAK Bidang Energi Perdesaan diarahkan untuk membiayai kegiatan fisik 

pembangunan instalasi pemanfaatan energi terbarukan yang meliputi: a. pembangunan 

PLTMH; b. rehabilitasi PLTMH dan/atau PLTS Terpusat yang rusak; e. 

perluasan/peningkatan pelayanan tenaga listrik dari PLTMH dan/atau PLTS terpusat; d. 

pembangunan PLTS Terpusat dan/atau PLTS Tersebar; e. pembangunan instalasi 

Biogas skala rumah tangga. 

 

3.7. Permen  ESDM Nomor  10 Tahun  2015  Tentang   Petunjuk  Teknis Penggunaan 

Dana Alokasi Khusus Bidang Energi  Perdesaan  Tahun  Anggaran 2015 

 

Petunjuk teknis ini sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam 

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari segin teknis terhadap 

kegiatan yang dibiayai dari DAK Bidang Energi Perdesaan Tahun Anggaran 2015. 

Pada dasarnya, DAK Bidang Energi Perdesaan diarahkan untuk membiayai 

kegiatan fisik pembangunan instalasi pemanfaatan energi terbarukan yang meliputi : 

k. Pembangunan PLTMH 

l. Pembangunan PLTS Fotovoltaik Terpusat 

m. Pembangunan PLTS Fotovoltaik Tersebar 

n. Pembangunan PLMT Surya-Agin 

o. Pembangunan instalasi Biogas skala rumah tangga 

p. Perluasan/peningkatan pelayanan tenaga listrik dari PLTMH 

q. Perluasan/peningkatan pelayanan tenaga listrik dari PLTS Fotovoltaik Terpusat 

r. Rehabilitasi PLTMH 
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s. Rehabilitasi PLTS Fotovoltaik Terpusat 

t. Rehabilitsasi instalasi Biogas skala rumah tangga. 

 

3.8. Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 21 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 
Ketegalistrikan 

 
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2014 

tentang Penyelenggaraaan Ketenagalistrikan, bahwa penyelenggaraan ketenagalistrikan 

menganut asas: a. manfaat; b. efisiensi berkeadilan; c. berkelanjutan; d. optimalisasi 

ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi; e. mengandalkan pada kemampuan 

sendiri; f. kaidah usaha yang sehat; g. keamanan dan keselamatan; h. kelestarian fungsi 

lingkungan; dan i. otonomi daerah. 

Penyelenggaraan ketenagalistrikan dimaksudkan untuk meningkatkan peran 

Pemerintah Daerah Provinsi, badan usaha, dan masyarakat dalam penyediaan dan 

pemenuhan kebutuhan atas ketersediaan tenaga listrik yang cukup dan berkualitas 

secara adil dan merata, guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran, serta 

pembangunan Daerah Provinsi yang berkelanjutan. 

Penyelenggaran ketenagalistrikan bertujuan untuk: 

e. Mendukung ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup dan berkualitas 

melalui pengembangan sistem tenaga listrik; 

f. Meningkatkan akses ketersediaan tenaga listrik bagi masyarakat di Daerah Provinsi 

untuk menunjang pengembangan produktivitas di sektor ekonomi, sosial, dan 

budaya dalam mencapai kesejahteraan dan kemakmuran; 

g. Mendorong terciptanya sumber-sumber energi baru dan terbarukan, yang dapat 

dikembangkan dan dimanfaatkan; dan 

h. Mendukung sistem tenaga listrik nasional guna mendorong pembangunan yang 

berkelanjutan. 

Penyelenggaraan ketenagalistrikan dilaksanakan sesuai dengan: 
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c. RUKD Provinsi; dan 

d. Rencana lima tahunan ketenagalistrikan Daerah Provinsi. 

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 

Tahun 2014 tentang Penyelenggaraaan Ketenagalistrikan, kegiatan keteknikan dalam 

penyelenggaraan ketenagalistrikan meliputi: 

6. Keselamatan Ketenagalistrikan 

Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan 

ketenagalistrikan. Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan, bertujuan untuk 

mewujudkan kondisi: a. andal dan aman bagi instalasi; b. aman bagi manusia dan 

makhluk hidup lainnya dari bahaya; dan c. ramah lingkungan. Ketentuan keselamatan 

ketenagalistrikan, meliputi: 

d. Pemenuhan standardisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik; 

e. Pengamanan instalasi tenaga listrik; dan 

f. Pengamanan pemanfaat tenaga listrik. 

7. Instalasi Tenaga Listrik 

Instalasi tenaga listrik terdiri atas instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi 

pemanfaatan tenaga listrik.  

 Instalasi penyediaan tenaga listrik, terdiri atas: 

d. Instalasi pembangkit tenaga listrik; 

e. Instalasi transmisi tenaga listrik; dan 

f. Instalasi distribusi tenaga listrik. 

 Instalasi pemanfaatan tenaga listrik, terdiri atas: 

d. Instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi; 

e. Instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah; dan 

f. Instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah. 
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Instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki SLO. SLO diterbitkan oleh 

lembaga inspeksi teknik terakreditasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

SLO diregistrasi oleh Dinas. Dalam hal belum terdapat lembaga inspeksi teknik yang 

terakreditasi, Dinas dapat menunjuk lembaga inspeksi teknik untuk melakukan 

pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik. Pemegang IUPTL hanya dapat 

menjual kepada konsumen yang instalasi pemanfaatannya telah memiliki SLO. 

8. Tenaga Teknik 

Tenaga teknik dalam usaha penyediaan tenaga listrik wajib memiliki sertifikat 

kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi terakreditasi. Sertifikat 

kompetensi merupakan bukti pemenuhan standar kompetensi. Dalam hal belum terdapat 

lembaga sertifikasi kompetensi yang terakreditasi, Dinas dapat menunjuk lembaga 

sertifikasi kompetensi untuk menyelenggarakan sertifikasi kompetensi terhadap tenaga 

teknik yang bekerja pada pemegang IUPTL dan pemegang IO. 

9. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Setiap kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik wajib melakukan perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, 

dilaksanakan melalui pengendalian limbah B3, limbah non-B3, emisi gas rumah kaca, 

tingkat kebisingan, dan bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

10. Inspektur Ketenagalistrikan 

Pemerintah Daerah Provinsi menetapkan Inspektur Ketenagalistrikan dalam 

rangka pelaksanaan pengawasan keteknikan. Inspektur Ketenagalistrikan, memiliki 

tugas pokok melakukan inspeksi, pengujian, penelaahan proses dan gejala berbagai 

aspek ketenagalistrikan, mengembangkan metoda dan teknik inspeksi, serta melaporkan 

dan menyebarluaskan hasil inspeksi. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2014 

tentang Penyelenggaraaan Ketenagalistrikan, Pemerintah Daerah Provinsi melakukan 
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monitoring dan evaluasi usaha penyediaan tenaga listrik dalam rangka pembinaan dan 

pengawasan terhadap pelaku usaha. Monitoring dan evaluasi, meliputi: 

k. Penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik; 

l. Pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik; 

m. Pemenuhan persyaratan keteknikan; 

n. Pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup; 

o. Pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri; 

p. Penggunaan tenaga kerja asing; 

q. Pemenuhan tingkat mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik; 

r. Pemenuhan persyaratan perizinan; 

s. Penerapan tarif tenaga listrik; dan 

t. Pemenuhan mutu jasa yang diberikan oleh badan usaha penunjang tenaga listrik. 

Monitoring dan evaluasi terhadap pemegang izin usaha, dilaksanakan melalui: a. 

inspeksi lapangan; dan b. penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha. Dinas 

melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap lembaga inspeksi teknik yang 

melaksanakan kegiatan di Daerah Provinsi. Monitoring dan evaluasi, dilaksanakan 

berdasarkan laporan hasil inspeksi dari lembaga inspeksi teknik. 

Pemerintah Daerah Provinsi mengakselerasi peningkatan rasio elektrifikasi 

melalui pembangunan tenaga listrik yang ditujukan untuk: 

d. Kelompok masyarakat tidak mampu; 

e. Daerah yang belum berkembang; dan 

f. Daerah terpencil dan perbatasan. 

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraaan Ketenagalistrikan, Pemerintah Daerah Provinsi mengakselerasi 

peningkatan rasio elektrifikasi perdesaan melalui pembangunan ketenagalistrikan yang 

ditujukan untuk Desa. Pembangunan ketenagalistrikan, harus terintegrasi dengan 
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program pemanfaatan energi baru dan terbarukan berbasis potensi energi setempat. 

Pemanfaatan energi baru dan terbarukan, dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah 

Provinsi melalui pembiayaan yang bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat. 

Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan dalam penyelenggaraan 

ketenagalistrikan. Peran masyarakat dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan meliputi 

hak dan kewajiban sebagai konsumen. 

3. Hak masyarakat dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan meliputi: 

g) Mendapat pelayanan yang baik; 

h) Mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan 

yang baik; 

i) Memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar; 

j) Mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; 

k) Mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan 

dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang IUPTL sesuai syarat yang 

diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik; dan 

l) Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketenagalistrikan. 

4. Kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan meliputi: 

g) Melaksanakan pengamanan dari bahaya yang mungkin timbul akibat 

pemanfaatan tenaga listrik; 

h) Menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen; 

i) Memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya; 

j) Membayar tagihan pemakaian tenaga listrik; 

k) Menaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan; dan 

l) Bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian 

pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik. 

Sementara itu, peran dunia usaha meliputi: 
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d. Pemberian kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan tenaga listrik masyarakat 

di sekitar kawasan wilayah izin usaha melalui kegiatan pertanggungjawaban sosial 

perusahaan atau corporate social responsibility (CSR); 

e. Kemitraan usaha dengan masyarakat setempat dalam pengelolaan 

ketenagalistrikan; dan 

f. Peran lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. 

Sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 

2014 tentang Penyelenggaraaan Ketenagalistrikan, Pemerintah Daerah Provinsi 

menyelenggarakan sistem informasi penyelenggaraan ketenegalistrikan yang 

terintegrasi dari sistem informasi penyelenggaraan ketenagalistrikan nasional. 

Pengelolaan sistem informasi penyelenggaraan ketenagalistrikan dapat bekerja sama 

dengan instansi terkait. Sistem informasi penyelenggaraan ketenagalistrikan, paling 

sedikit meliputi: 

d. Data pokok informasi ketenagalistrikan; 

e. Program dan kegiatan pembangunan ketenagalistrikan; 

f. Data hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan ketenagalistrikan dan 

kebijakan pembangunan ketenagalistrikan; dan Data pemegang izin usaha 

penyediaan tenaga listrik. 
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BAB IV. PEMBANGUNAN MANUSIA 

4.1. Konsep Pembangunan Manusia 

Pembangunan manusia (Human Development) adalah salah satu metode  untuk 

mengukur tingkat kesejahteraan  masyarakat suatu bangsa,  yang mana selama ini dalam 

mengukur tingkat kesejahteraan suatu masyarakat itu  sering menggunakan metode 

pendapatan nasional atau pendapatan  perkapita.  Pada konsep pembangunan ini 

manusia menjadi subyek dalam menentukan kesejahteraan suatu negara, sehingga  

konsep ini disebut juga dengan istilah   human capabilities approach. Pendekatan ini 

menekankan pada gagasan kemampuan (capabilities) manusia sebagai tema sentral 

pembangunan. Sebelumnya, Ul Haq (1998) juga telah menegaskan, manusia harus 

menjadi inti dari gagasan pembangunan, dan hal ini berarti bahwa semua sumberdaya 

yang diperlukan dalam pembangunan harus dikelola untuk meningkatkan kapabilitas 

manusia. Gagasan ini sejalan dengan pemikiran UNDP yang diterjemahkan ke dalam 

beberapa indikator sosial-ekonomi yang menggambarkan kualitas hidup dalam beberapa 

ukuran kuantitatif, seperti kemampuan ekonomi, kemampuan dalam pengetahuan dan 

keterampilan serta kemampuan untuk hidup lebih panjang dan sehat (Ranis, 2004).  

Konsep ini juga dapat dimaknai sebagai pilihan untuk mengembangkan seluruh 

potensi dan kemampuan mereka dalam mendukung produktivitas dan kreativitas sesuai 

dengan kebutuhan dan minat mereka masing-masing (UNDP, 1996). Dimensi 

pembangunan sosial-ekonomi mencakup dan terkait dengan beberapa tema utama, 

antara lain prestasi perekonomian, kenaikan taraf kesehatan, angka harapan hidup serta 

perluasan distribusi pendidikan. Secara umum, UNDP (United Nations Development 

Program) mendefinisikan pembangunan manusia (human development) sebagai 
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perluasan pilihan bagi setiap orang untuk hidup lebih panjang, lebih sehat dan hidup lebih 

bermakna (UNDP, HDR 1990). Memperluas pilihan manusia berarti mengasumsikan 

suatu kondisi layak hidup yang memungkinkan manusia memperoleh akses untuk 

mendapatkan pengetahuan dan pendidikan serta akses terhadap sumberdaya yang 

dibutuhkan untuk hidup secara layak (Chakraborty, 2002). Pada saat yang sama, 

pembangunan manusia juga dapat diartikan sebagai pembangunan kemampuan 

seseorang melalui perbaikan taraf kesehatan, pengetahuan atau pendidikan dan 

keterampilan (Suhandojo, 2002;165). Secara ringkas, Ranis dan Stewart (2000;2) 

mengartikan pembangunan manusia sebagai peningkatan kondisi seseorang sehingga 

memungkinkan hidup lebih panjang sekaligus lebih sehat dan lebih bermakna. 

Selanjutnya dalam laporan Pembangunan Manusia Tahun 2001, UNDP 

menyatakan ada 4 aspek utama yang harus diperhatikan dalam proses pembangunan 

manusia, yaitu: Pertama, peningkatan produktivitas dan partisipasi penuh dalam 

lapangan pekerjaan dan perolehan pendapatan. Dalam komponen ini, pertumbuhan 

ekonomi menjadi salah satu bagian dari model pembangunan manusia. Kedua, 

peningkatan akses dan kesetaraan memperoleh peluang-peluang ekonomi dan politik. 

Dengan kata lain, penghapusan segala bentuk hambatan ekonomi dan politik yang 

merintangi setiap individu untuk berpartisipasi sekaligus memperoleh manfaat dari 

peluang-peluang tersebut. Ketiga, adanya aspek keberlanjutan (sustainability), yakni 

bahwa peluang-peluang yang disediakan kepada setiap individu saat ini dapat dipastikan 

tersedia juga bagi generasi yang akan datang, terutama, daya dukung lingkungan atau 

modal alam dan ‘ruang’ kebebasan manusia untuk berkreasi. Keempat, pembangunan 

tidak hanya untuk masyarakat, tetapi juga oleh masyarakat. Artinya, masyarakat terlibat 

penuh dalam setiap keputusan dan proses-proses pembangunan, bukan sekedar obyek 

pembangunan. Dengan kata lain adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 
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Dalam konteks ukuran-ukuran pembangunan yang diperluas, Bank Dunia (2000) 

telah mengemukakan 3 (tiga) factor utama pembangunan, yakni pembangunan manusia, 

pertumbuhan pendapatan serta kelestarian lingkungan. Indikator pembangunan manusia 

disebutkan apabila tercapainya 5 kondisi, yaitu (1) penurunan kemiskinan; (2) penurunan 

angka kematian bayi; (3) penurunan ketimpangan pendapatan; (4) peningkatan melek 

huruf; serta (5) peningkatan angka harapan hidup (Kaufmann et.al, 2000;4). Sementara 

itu UNDP sejak tahun 1990 telah mengeluarkan secara berkala Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) sebagai ukuran kuantitatif tingkat pencapaian pembangunan manusia. 

Indeks ini merupakan teknik komposit terhadap beberapa indikator tingkat pendidikan, 

kesehatan dan pendapatan. Secara umum menurut Bagolin (2004), IPM merupakan 

salah satu instrumen untuk mengetahui pencapaian pembangunan manusia suatu 

negara karena dalam batas-batas tertentu IPM mewakili tujuan dari pembangunan 

manusia. 

Konsep pembangunan manusia sendiri menempatkan manusia sebagai pusat dari 

serangkaian proses pembangunan ekonomi dengan penekanan pada perluasan pilihan 

dan peningkatan kemampuan manusia (Fongang, 2003:2). Hal ini sejajar dengan 

pemahaman yang telah dikemukakan oleh UNDP dalam Laporan Pembangunan 

Manusia Tahun 1990, bahwa tujuan mendasar dari pembangunan adalah menciptakan 

suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat hidup lebih panjang, lebih sehat serta 

memiliki kreativitas untuk mengaktualisasikan gagasan (Stewart, 2002:15). Pernyataan 

ini sejalan dengan yang pernah dikemukakan oleh Amartya Sen (1999;144), bahwa 

dengan menempatkan pembangunan manusia sebagai tujuan akhir dari proses 

pembangunan diharapkan dapat menciptakan peluang-peluang yang secara langsung 

menyumbang upaya memperluas dan meningkatkan kemampuan manusia dan kualitas 

kehidupan mereka, antara lain melalui peningkatan layanan kesehatan, pendidikan dasar 

dan jaminan sosial, khususnya bagi warga miskin. 
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Diantara beberapa pengertian pembangunan manusia di atas, dapat ditarik 

benang merah kesamaan, bahwa pembangunan manusia adalah upaya meningkatkan 

kemampuan manusia terutama melalui peningkatan taraf kesehatan dan pendidikan, 

sehingga membuat manusia menjadi lebih sehat, lebih kreatif dan lebih produktif 

sehingga memungkinkan untuk meraih peluang-peluang yang tersedia bagi dirinya 

masing-masing. Dengan demikian, pembangunan manusia tidak saja berkaitan dengan 

pencapaian dimensi kuantitatif, tetapi juga terkait dengan pencapaian dimensi kualitatif, 

seperti peningkatan motivasi, kreativitas manusia, keadilan dan kesetaraan (Welzel, 

2000:19). Sehingga menurut Sen, keberhasilan pembangunan manusia tidak hanya 

berupa kenaikan pendapatan, tingkat pendidikan dan kesehatan, tetapi juga 

memungkinkan tersedianya peluang-peluang bagi setiap individu dalam berbagai 

lapangan kegiatan, baik di masyarakat maupun di pemerintahan (Ramirez dan Ranis, 

1998:3; Ranis, 2004:2). 

Menurut Stewart (2002), terdapat 2 (dua) pendekatan utama dalam melihat 

pembangunan manusia. Pendekatan pertama menekankan pada standar kelayakan 

kebutuhan dasar (Basic Needs), sehingga dikenal dengan nama Basic Needs Approach 

(BN). Sementara pendekatan kedua menekankan pada peningkatan kemampuan dan 

potensi manusia yang dipopulerkan melalui konsep Amartya Sen mengenai 

kapabilitas/kemampuan, sehingga dikenal dengan Sen’s Capabilities Approach (SC). 

Pendekatan BN menyatakan, bahwa tujuan akhir pembangunan manusia adalah jaminan 

kebutuhan dasar yang layak bagi setiap orang. Melalui pemenuhan kebutuhan dasar 

secara layak, maka setiap orang memiliki kesempatan untuk hidup lebih panjang dengan 

lebih sehat serta memiliki tingkat pengetahuan yang memadai dan menjadikannya lebih 

produktif. Dengan demikian, indikator yang digunakan dalam pendekatan ini adalah 

kebutuhan dasar secara layak, antara lain kecukupan pangan, taraf kesehatan yang baik, 

tingkat pendidikan yang memadai serta perumahan yang layak huni. Sementara di sisi 



LAPORAN PENELITIAN 

PENGEMBANGAN PROGRAM LISTRIK PERDESAAN (LISDES) DALAM 

MENINGKATKAN INDEKS PEMBANGUNAN 

 MANUSIA (IPM) DI KABUPATEN MAJALENGKA 

 (STUDI KASUS MASYARAKAT MISKIN) 

 2018 

 

 

 

 

137 
 

lain, pendekatan kapabilitas menyatakan, tujuan akhir dari pembangunan manusia 

adalah kebebasan manusia yang semakin luas (Stewart, 2002:10). 

Secara singkat, kebebasan menurut Sen (1999) memiliki elemen dasar yang 

disebut kapabilitas atau kemampuan seseorang, baik kemampuan dalam bentuk potensi 

menjadi seseorang (beings) maupun untuk melakukan suatu tindakan (doings). Kedua 

kapabilitas ini dipandang berharga untuk mencapai aneka bentuk pencapaian aktual 

dalam hidup seseorang, yang disebut sebagai functionings. Sehingga, pembangunan 

manusia ditujukan kepada peningkatan kapabilitas seseorang agar tercapai perluasan 

pilihan yang pada akhirnya memperluas kebebasan manusia. Untuk mencapai tujuan ini, 

diperlukan instrumen, yang diperkenalkan Sen dengan istilah kebebasan instrumental 

(instrumental freedom). Kebebasan instrumental terdiri dari kebebasan politik, fasilitas 

ekonomi, kesempatan sosial, jaminan keterbukaan serta jaminan perlindungan. 

Kebebasan politik mencakup semua hak-hak sipil yang dinyatakan dalam kebebasan 

berekspresi dan kebebasan pers yang digunakan untuk menumbuhkan demokrasi. 

Fasilitas ekonomi menunjuk pada peluang yang memungkinkan individu dapat 

memanfaatkan sumberdaya ekonomi, baik untuk maksud-maksud produksi, konsumsi 

maupun pertukaran. Peluang tersebut dinyatakan dalam peningkatan pendapatan per 

kapita dan distribusi kekayaan nasional kepada penduduk. Sementara kesempatan 

sosial terkait dengan tatanan yang membuat masyarakat memperoleh pendidikan dan 

layanan kesehatan memadai. Fasilitas pendidikan dan kesehatan ini tidak hanya 

ditujukan kepada kehidupan pribadi, tetapi kepada masyarakat secara keseluruhan yang 

dapat mendorong peningkatan partisipasi dalam kegiatan ekonomi dan politik lebih 

efektif. Terakhir adalah sistem jaminan sosial yang dibutuhkan untuk melindungi 

masyarakat, terutama bagi penduduk miskin dari kesengsaraan yang lebih parah. 

Sebagai contoh misalnya di Indonesia melalui pengadaan beras murah untuk rakyat 

miskin (Raskin). 
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Kelima kebebasan instrumental di atas secara keseluruhan, baik langsung 

maupun tidak langsung mempengaruhi perluasan kebebasan manusia untuk memilih 

kehidupan sesuai dengan yang mereka harapkan (Sen, 1999:18). Selanjutnya, 

pendekatan BN lebih tepat diterapkan kepada negara-negara miskin, karena fokusnya 

pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia sebagai tujuan dari pembangunan. 

Sementara pendekatan kapabilitas dapat diterapkan, baik terhadap negara-negara 

miskin maupun kaya (Stewart, 2002:11). Meskipun terdapat perbedaan, kedua 

pendekatan ini sama-sama memandang, bahwa peningkatan pendapatan per kapita dan 

distribusi kekayaan nasional melalui pertumbuhan ekonomi dipandang penting sebagai 

alat (means) dan bukan tujuan (end) dari pembangunan manusia maupun 

proses  pembangunan secara umum. Pendekatan BN memandang, melalui peningkatan 

pendapatan per kapita, masyarakat dapat memiliki sarana untuk meningkatkan derajat 

kesehatan dan taraf pendidikannya dengan lebih baik, fasilitas perumahan yang layak 

serta ketersediaan pangan yang cukup. Di sisi lain, menurut pendekatan kapabilitas, 

peningkatan pendapatan per kapita memberikan peluang bagi setiap individu untuk 

memanfaatkan sumberdaya secara luas karena memiliki kapabilitas di dalam (being) dan 

untuk melakukan aktivitas (doings) dalam berbagai kegiatan ekonomi maupun kegiatan-

kegiatan lainnya yang menjadi pilihan hidupnya. 

Dalam tataran kebijakan, pembangunan manusia memperoleh perhatian besar 

dari banyak negara. Menurut Streeten (1994), ada beberapa alasan yang 

melatarbelakangi perhatian ini, antara lain; Pertama, pembangunan manusia 

memberikan sumbangan yang relatif besar terhadap peningkatan produktivitas. Hal ini 

dilakukan melalui peningkatan derajat kesehatan dan tingkat pendidikan. Kedua, 

pembangunan manusia dapat mengurangi tingkat reproduksi yang tidak terkendali 

melalui penurunan hasrat keluarga untuk menambah atau memperbesar jumlah anggota 

keluarganya. Hasrat reproduksi yang tidak terkendali relatif berkurang akibat peningkatan 
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pengetahuan keluarga  mengenai sejauhmana kemampuan mereka dalam menyediakan 

fasilitas bagi kelangsungan pendidikan dan kesehatan anak-anak. Ketiga, pembangunan 

manusia mendukung lingkungan fisik. Penurunan populasi akan mempengaruhi juga 

kepadatan penduduk dan pada akhirnya mengurangi tekanan terhadap alam dan daya 

dukung lingkungan.  Disamping itu, tak kalah penting adalah, bahwa pembangunan 

manusia dapat mendorong penentuan prioritas-prioritas pembangunan yang 

menempatkan manusia sebagai tujuan dan pusat dari aktivitas pembangunan secara 

luas (Chakraborty, 2001; Bagolin, 2003). 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), secara khusus mengukur capaian 

pembangunan manusia menggunakan beberapa komponen dasar kualitas hidup. IPM 

dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan ke empat komponen: yaitu 

capaian umur panjang dan sehat yang mewakili bidang kesehatan; angka melek huruf, 

partisipasi sekolah dan rata-rata lamanya bersekolah mengukur kinerja pembangunan 

bidang pendidikan; dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan 

pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan 

pendapatan. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga 

dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan dan 

kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena 

terkait banyak faktor didalamnya. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka 

umur harapan hidup. Selanjutnya untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan 

indikator kemampuan daya beli (Purchasing Power Parity). 1. Umur Harapan Hidup 

Angka harapan hidup dapat dihitung dengan menggunakan pendekatan tak langsung 

(indirect estimation). Ada dua jenis data masukan yang digunakan untuk menghitung 

angka umur harapan hidup; yaitu Angka Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). 

Paket program Mortpack digunakan untukmenghitung angka harapan hidup dengan nilai 

input data ALH dan AMH. 2. Tingkat Pendidikan Untuk mengukur dimensi pengetahuan 

penduduk digunakan dua indikator, yaitu rata-rata lama sekolah (means years schooling) 
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dan angka melek huruf. Selanjutnya rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah 

tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan 

formal.Sedangkan angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas 

yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Proses 

penghitungannya, kedua indikator tersebut digabung setelah masing-masing diberikan 

bobot. Ratarata lama sekolah diberi bobot sepertiga dan angka melek huruf diberi bobot 

dua pertiga. 4. Standar Hidup Layak Selanjutnya dimensi ketiga dari ukuran kualitas 

hidup manusia adalahstandar hidup layak. Dalam cakupan labih luas standar hidup 

layakmenggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk 

sebagaidampak semakin membaiknya ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak 

menggunakan GDP riil yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar 

hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan. 

 

4.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Pengertian Indeks Pembangunan Manusia sebagaimana yang dikeluarkan oleh 

UNDP yakni merupakan salah satu pendekatan untuk mengukur tingkat keberhasilan 

pembangunan manusia. IPM ini mulai digunakan oleh UNDP sejak tahun 1990 untuk 

mengukur upaya pencapaian pembangunan manusia suatu negara. Walaupun tidak 

dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan, namun mampu mengukur dimensi 

pokok pambangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar 

(basic capabilities) penduduk. IPM dihitung berdasarkan data yang dapat 

menggambarkan keempat komponen yaitu angka harapan hidup yang mewakili bidang 

kesehatan, angka melek huruf dan rata-rata lamanya bersekolah mengukur capaian 

pembangunan di bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli / paritas daya beli (PPP) 

masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya 

http://tipsserbaserbi.blogspot.com/2015/07/pengertian-indeks-pembangunan-manusia.html
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pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian 

pembangunan untuk hidup layak. 

 Konsep pembangunan manusia seutuhnya merupakan konsep yang 

menghendaki peningkatan kualitas hidup penduduk baik secara fisik, mental maupun 

secara spritual. Bahkan secara eksplisit disebutkan bahwa pembangunan yang dilakukan 

menitik beratkan pada pembangunan sumber daya manusia yang seiring dengan 

pertumbuhan ekonomi. Pembangunan sumber daya manusia secara fisik dan mental 

mengandung makna peningkatan kapasitas dasar penduduk yang kemudian akan 

memperbesar kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan yang 

berkelanjutan. 

Indeks Pembangunan Manusia, karena dimaksudkan untuk mengukur dampak 

dari upaya peningkatan kemampuan dasar tersebut, dengan demikian menggunakan 

indikator dampak sebagai komponen dasar penghitungannya yaitu, angka harapan hidup 

waktu lahir, pencapaian pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata 

lama sekolah, serta pengeluaran konsumsi. 

Setelah IPM diketahui, maka perlu ditentukan kreteria analisanya, dimana ketentuan 

tersebut adalah (Suparman, 1986) : 

 Status Rendah : IPM < 50 

 Status Menengah Bawah : 50 < IPM < 66 

 Status Menengah Atas : 66 < IPM < 80 

 Status Tinggi : IPM > 80 

 Nilai IPM suatu negara atau wilayah menunjukkan seberapa jauh negara atau 

wilayah itu telah mencapai sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan hidup  85 tahun, 

pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat (tanpa kecuali), dan tingkat 

pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup layak. 

UNDP (United Nation Development Programme) mendefenisikan pembangunan 

manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Dalam 
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konsep tersebut penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir (the ultimated end) 

sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana (principal means) untuk 

mencapai tujuan itu. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, empat 

hal pokok yang perlu diperhatikan adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan, 

pemberdayaan (UNDP, 1995). Secara ringkas empat hal pokok tersebut mengandung 

prinsip-prinsip sebagai berikut:  

a. Produktivitas  

Penduduk harus diberdayakan untuk meningkatkan produktivitas dan 

berpartisipasi penuh dalam proses penciptaan pendapatan dan nafkah. Pembangunan 

ekonomi, dengan demikian merupakan himpunan bagian dari model pembangunan 

manusia.  

b. Pemerataan  

Penduduk harus memiliki kesempatan/peluang yang sama untuk mendapatkan 

akses terhadap semua sumber daya ekonomi dan sosial. Semua hambatan yang 

memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses tersebut harus dihapus, sehingga 

mereka dapat mengambil menfaat dari kesempatan yang ada dan berpartisipasi dalam 

kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup.  

c. Kesinambungan  

Akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial harus dipastikan tidak hanya 

untuk generasi-generasi yang akan datang. Semua sumber daya fisik, manusia, dan 

lingkungan selalu diperbaharui.  

d. Pemberdayaan  

Penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan 

menentukan (bentuk/arah) kehidupan mereka, serta untuk berpartisipasi dan mengambil 

manfaat dari proses pembangunan.  
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4.3. Dimensi Indeks  Pembangunan Manusia 

 Untuk dapat membuat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) maka UNDP 

mensponsori sebuah proyek tahun 1989 yang dilaksanakan oleh tim ekonomi dan 

pembangunan. Tim tersebut menciptakan kemampuan dasar. Kemampuan dasar itu 

adalah umur panjang, pengetahuan dan daya beli. Umur panjang yang dikuantifikasikan 

dalam umur harapan hidup saat lahir atau sering disebut Angka Harapan Hidup/AHH 

(eo). Pengetahuan dikuantifikasikan dalam kemampuan baca tulis/ angka melek huruf 

dan rata-rata lama bersekolah. Daya beli dikuantifikasikan terhadap kemampuan 

mengakses sumberdaya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup yang 

layak.   Ketiga dimensi secara rinci tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut (Suparman, 

1986): 

1. Angka Harapan Hidup adalah indikator yang mengukur longevity (panjang umur) 

dari seseorang di suatu wilayah atau negara. Longevity ini bukan hanya upaya 

perorangan tetapi merupakan upaya masyarakat secara keseluruhan untuk 

menggunakan sumber daya yang ada sehingga dapat memperpanjang hidupnya. 

Dapat dikatakan seseorang akan bertahan hidup lebih panjang apabila selalu 

sehat, atau jika menderita sakit secepatnya dapat berobat untuk membantu 

mempercepat kesembuhannya. 

2. Melek Huruf dan Lama Sekolah adalah indikator yang mengukur tingkat 

pendidikan penduduk dengan melihat seberapa jauh masyarakat di wilayah 

tersebut memanfaatkan sumber daya yang ada dalam upaya meningkatkan 

kecerdasan warganya. Indikator Melek Huruf diperoleh dari variabel kemampuan 

membaca dan menulis dan Indikator Lama Sekolah dihitung dari partisipasi 

sekolah, tingkat kelas yang sedang/pernah dijalani serta pendidikan tinggi yang 

ditamatkan. 

3. Paritas Daya Beli adalah indikator yang mengukur tentang besarnya daya beli 

masyarakat di suatu wilayah atau negara. Dengan menggunakan indikator 
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konsumsi riil yang disesuaikan. Sebagai catatan bahwa untuk UNDP dalam 

mengukur komponen digunakan indikator PDB per kapita.  

Setiap dimensi IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum 

sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Rumus yang digunakan sebagai berikut. 

Dimensi Kesehatan 

…………………………………………….4.1 

 

Keterangan: 

 I : indeks komponen 

 AHH : angka harapan hidup 

 AHHmin : angka harapan hidup terendah 

 AHHmaks: angka harapan hidup tertinggi 

 

Dimensi Pendidikan 

 ……………………………………………4.2. 

Keterangan: 

 I : indeks komponen 

 RLS : rata-rata lama sekolah 

 RLSmin: rata-rata lama sekolah terendah 
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 RLSmaks: rata-rata lama sekolah tertinggi 

 HLS: harapan lama sekolah 

 RLS: rata-rata lama sekolah 

 

Dimensi Pengeluaran 

……….4.3 

 

Keterangan: 

 I : indeks komponen 

 In : indeks komponen 

 pengeluaranmin : pengeluaran terendah 

 pengeluaranmaks: pengeluaran tertinggi 

 

Menghitung IPM 

IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan 

pengeluaran. 

         …………………4.4 

 

4.4. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Pembangunan Manusia  

Dalam literatur-literatur konvensional tentang teori ekonomi modern, demokrasi 

dianggap sebagai barang mewah. Tuntutan akan meningkat seiring dengan peningkatan 

pendapatan per kapita. Hipotesis yang berkaitan dengan ini adalah hipotesis pilihan yang 

tidak menyenangkan (cruel choice) antara dua demokrasi dan disiplin. Karena demokrasi 

pada tahap awal pembangunan tidak terlalu bersahabat dengan pertumbuhan ekonomi 
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yang cepat, maka yang dibutuhkan oleh suatu negara adalah disiplin. Teori Konvensional 

yang lain adalah hipotesis tetesan ke bawah (trickle down) yang berpendapat bahwa 

pertumbuhan ekonomi yang cepat akan memberi sumbangan pada pembangunan 

manusia. Jika pembangunan meningkat, maka masyarakat dapat membelanjakan lebih 

banyak untuk pembangunan manusia. Berdasarkan kedua hipotesa tersebut, hubungan 

antara pembangunan manusia, demokrasi dan pertumbuhan ekonomi merupakan satu 

garis linear satu arah, dimana pertumbuhan ekonomi menjadi penggeraknya. Namun 

bukti-bukti mengenai kebenaran hipotesa cruel choice dan trickle down tidak terlalu 

meyakinkan 

.  

4.4. Hubungan Antara Pembangunan Manusia, Demokrasi dan Pertumbuhan  

Model pertumbuhan endogenus (dari dalam) memberikan suatu kerangka 

alternative untuk mempelajari hubungan antara pembangunan manusia, demokrasi dan 

pertumbuhan ekonomi. Teori ini menyatakan bahwa perbaikan dalam tingkat kematian 

bayi, dan pencapaian pendidikan dasar akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Pertumbuhan ekonomi pada gilirannya akan secara substansial meningkatkan 

peluang bahwa dari waktu ke waktu lembaga-lembaga politik akan menjadi lebih 

demokratis. Studi lintas negara yang dilakukan oleh Barro menemukan adanya hubungan 

kausal antara kematian bayi dan pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi yang juga 

mengikuti teori modal manusia atau human capital theory.  

Dengan membangun hubungan tersebut, Barro secara efektif menolak hipotesa 

trickle down yang menyatakan bahwa pembangunan manusia yang tinggi hanya dapat 

dicapai melalui pertumbuhan ekonomi. Walaupun demikian, dalam kerangka ini, 

demokrasi masih dianggap sebagai barang mewah, dengan implikasi bahwa negara-

negara miskin tinggi dapat (atau mungkin seharusnya tidak) berdemokrasi.  

 

4.4.1 Kerangka Barro 
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Bhalla memperkenalkan perspektif lain dalam perdebatan ini. Ia menemukan adanya 

pengaruh positif dari demokrasi cenderung untuk melindungi hak milik dan kontrak yang 

penting artinya bagi berfungsinya ekonomi pasar dengan baik, yang memerlukan 

dukungan dari sektor swasta. Walaupun Bhalla tidak secara langsung meneliti hubungan 

antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan manusia, dengan membalik 

hubungan kausalitasnya, temuannya secara tidak langsung membawa pada pendekatan 

trickle down terhadap pembangunan.  

 

4.4.2 Pendekatan Trickle Down terhadap Pembangunan 

Laporan pembangunan manusia untuk Indonesia ini menunjukan argument bahwa 

pembangunan manusia merupakan unsur terpenting bagi konsolidasi demokrasi. Fakta-

fakta dan argument-argument yang dijabarkan dalam tinjauan teoritis ini memungkinkan 

kita untuk melengkapi hubungan antara pembangunan manusia, demokrasi dan 

pertumbuhan ekonomi, dimana ketiga variabel berinteraksi satu sama lainnya untuk 

menghasilkan segitiga kebaikan (virtous triangle). 

 

4.4.3 Virtous Triangle 

Dalam segitiga kebaikan ini, pembangunan manusia secara positif mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui demokrasi. 

Efek langsung dari pembangunan manusia terhadap pembangunan mengikuti teori 

modal manusia dan model pertumbuhan endogenous yang banyak ditemukan dalam 

berbagai literatur empiris. Penelitian Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia 

menemukan bahwa melek huruf yang tinggi, angka kematian bayi yang rendah, 

ketidakmerataan dan kemiskinan yang rendah memberikan kontribusi positif pada 

pertumbuhan ekonomi yang cepat di Asia Timur dan Tenggara. 

 

4.5. Kaitan Kesehatan Dan Pembangunan 
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4.5.1. Problematika Kesehatan di Indonesia 

Hal utama yang diperbincangkan dalam cara pandang aktual seputar 

pembangunan kesehatan di Indonesia akan kita kaji meliputi beberapa hal di bawah ini. 

a. Problem Kematian Ibu 

Kematian maternal yaitu kematian wanita sewaktu hamil, melahirkan atau dalam 

42 hari sesudah berakhirnya kehamilan, yang disebabkan oleh apapun yang 

berhubungan dengan kehamilan atau penanganannya dan tidak tergantung pada 

lamanya dan lokasi kehamilan. (Sarwono, 1994 ). 

Kematian maternal sangat berkaitan dengan kematian bayi. Hal itu menjadi 

penting apabila kita menyadari setiap tahun berapa banyak wanita yang bersalin dan 

berapa banyak ibu dan bayi yang mati setiap tahun karena persalinan. Hal ini berkaitan 

dengan tujuan obstetri (ilmu kebidanan) yaitu membawa ibu dan bayi dengan selamat 

melalui masa kehamilan, persalinan dan nifas dengan kerusakan yang seminimal 

mungkin (Bagian obsgin UNPAD, 1983). 

Dengan tingginya angka kematian ibu, tentu sangat menyedihkan karena yang 

meninggal adalah anggota masyarakat yang masih muda dan menjadi pusat 

kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga. Penyebab kematian ibu hamil merupakan 

suatu hal yang cukup kompleks, dan dapat digolongkan menjadi beberapa faktor, antara 

lain : 

1. Reproduksi. Pada reproduksi kita akan dihadapkan oleh beberapa persoalan pada 

usia, paritas serta kehamilan yang tidak normal  

2. Komplikasi Obstetrika. Sedangkan untuk komplikasi kebidanan sering dihadapkan 

adanya perdarahan sebelum dan sesudah anak lahir, kehamilan ektopik, infeksi 

nifas serta gestosis 
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3. Pelayanan Kesehatan. Pada tingkat pelayanan adanya kelemahan dalam upaya 

memudahkan bagi upaya memajukan kesehatan maternal, asuhan medik yang 

kurang baik, kurangnya tenaga terlatih serta obat – obat kedaruratan yang minimal 

4. Sosio Budaya. Apalagi dalam bidang sosial budaya, persoalan kemiskinan, 

bagaimana status pendidikannya (tertinggal atau memang bodoh), transportasi 

yang sulit serta terjadinya mitologi pantangan makanan tertentu pada ibu hamil.  

Dari banyak faktor tersebut maka sebab – sebab kematian ibu hamil yang terpenting 

antara lain meliputi pendarahan, penyakit kehamilan dan persalinan, eklampsia serta 

kehamilan ektopik.  

Beberapa pengalaman ilmiah faktor – faktor tersebut tampaknya dari kebanyakan 

kematian ibu hamil dapat dicegah. Upaya yang dapat kita lakukan untuk menurunkan 

angka kematian ibu hamil dan anak adalah dengan pengawasan sempurna dan 

paripurna, yang terdiri dari 3 hal penting, yaitu :  

 Prenatal care, Pengawasan ibu sewaktu hamil. Pertolongan dalam masa ini 

terutama bersifat profilaksis / pencegahan.  

 Pertolongan sewaktu persalinan, Pimpinan persalinan yang tepat dapat 

membantu mengurangi terjadinya kelainan dalam persalinan.  

 Postpartum care, Upaya pengawasan setelah melahirkan, untuk menghindari dan 

mengetahui lebih dini terjadinya kelainan postpartum.  

Sehingga harus dipahami bahwa bukan hanya pertolongan waktu persalinan saja yang 

penting, tetapi juga harus didahului oleh prenatal care (ANC : Ante Natal Care) yang baik 

dan disusul dengan perawatan postpartum yang baik. 

b. Problem Kematian Bayi 

Kematian Perinatal adalah kematian janin yang terjadi pada usia kehamilan diatas 22 

minggu atau berat janin diatas 500 gr sampai dengan 4 minggu setelah lahir. Lahir mati 

(Stillbirth) bayi lahir mati dengan berat 500 gr atau lebih yang saat dilahirkan tidak 
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menunjukkan tanda kehidupan. Kematian Neonatal adalah bayi lahir dengan berat 500 

gr atau lebih yang mati dalam 28 hari setelah dilahirkan (Mochtar, 1994) 

Angka kematian perinatal, angka kematian bayi, kematian maternal dan kematian 

balita merupakan parameter dari keadaan kesehatan, pelayanan kebidanan dan 

kesehatan yang mencerminkan keadaan sosek dari suatu negara. 

Setiap wanita dalam kehamilan dan persalinan tidak luput dari kemungkinan 

penyebab dari resiko kematian perinatal. Morbiditas dan mortalitas perinatal mempunyai 

kaitan erat dengan kehidupan janin dalam kandungan dan waktu persalinan. Jika 

digolongkan secara garis besar maka penyebab utama kematian perinatal menurut 

(Mochtar, 1994) adalah: 

 Faktor resiko Hipoksia/asfiksia. 

 Faktor resiko Berat Badan Lahir Rendah. 

 Faktor resiko Cacat bawaan dan Infeksi. 

 Faktor resiko Trauma Persalinan. 

Sebenarnya dengan menyediakan pelayanan kesehatan dan pelayanan kebidanan 

yang bermutu akan bisa menekan faktor-faktor utama tersebut guna menurunkan angka 

kematian perinatal selain faktor-faktor yang lain harus ditingkatkan seperti menaikkan 

tingkat sosial dan ekonomi masyarakat. 

 

 

4.5.2. Strategi Percepatan Pembangunan Kesehatan  

Untuk memasuki pada wilayah penjelajahan menuju strategi percepatan (crass 

strategy) terhadap problematika yang ada kita gunakan Standar Pelayanan Prima (SPP) 

sebuah pedoman pelayanan aktual yang dipergunakan oleh Pemerintah RI maupun 

lembaga-lembaga non pemerintah. SPP ini sangat terkait dengan pembangunan 
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pelayanan mandiri atau kemandirian pelayanan sehingga terwujudnya keadaan 

lingkungan dan perilaku publik. 

Mengenai SPP ini kita akan menjelaskan secara detail dibawah ini. SPP 

merupakan pelayanan publik yang dianggap terbaik karena selalu berangkat dari 

pemikiran, perasaan dan kontekstualisasi kebutuhan publik yang meliputi : 

 Standar Pelayanan Prima (SPP) dibutuhkan dalam menejemen publik karena, 

kepercayaan pelanggan sebuah kemutlakan dalam menghadapi persaingan 

bebas di era global 

 Agar tercipta sebuah “kepercayaan publik” baik di lembaga kesehatan maupun 

publik maka diperlukan sebuah pemberdayaan SDM, SDA dan menejemen 

publiknya secara kokoh dan sistemik melalui berbagai program keberdayaan yang 

meningkatkan kualitas.  

 Adapun legalitas hukum bagi gerak SPP melalui : salah satu sikap Pemerintah 

Republik Indonesia yang telah menerbitkan dengan SK Men-PAN No.81 Tahun 

1993 tentang : Pelayanan Publik; lalu diperkuat dengan Inpres No.1 Tahun 1995 

tentang perintah pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan kepada men-pan 

serta pada tahun 1998 melalui menko wasbang menerbitkan surat edaran menko 

wasbang no.145 tahun 1999 tentang rincian pelayanan publik dengan SPP. 

 Dalam SPP sendiri memiliki prinsip yaitu : mengutamakan pelanggan, sistem 

efektif, pelayanan berbasis merebut hati, pola perbaikan layanan terus menerus / 

berkelanjutan dan pelanggan terberdayakan 

 Sedangkan konseptualisasi SPP melalui : prokreasi berdasarkan inisiatif, kreatif 

dan bertanggung jawah / amanah dalam segala hal 

 Poros gerakan yang dikembangkan melalui SPP terhadap strategi aksi dengan 

menggunakan gerakan katalitik, adanya kepemilikan publik, bergaung secara 

kompetitif dan mempunyai misi suci (keterlibatan seimbang antara dimensi provan 

dan eskatologik)  
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 Hasil akhir dari sebuah pelaksanaan SPP ialah menjadikan pelanggan mendapat 

keuntungan setara, terwujudnya sistem desentralisasi operasional, 

berkemampuan dalam mendongkrak pasar bisnis baru karena menjadi perhatian 

yang sangat menguntungkan pasar konsumen 

 Pola menejemen SPP dalam pelaksanaannya menggunakan pola TQM (Total 

Quality Management) yang telah lebih dahulu populer digunakan dalam berbagai 

kebijakan publik maupun spesialisasi tertentu 

 Metode akuntansi untuk pelaksanaan SPP selalu melibatkan publik 

 Unsur-unsur penting yang mempengaruhi keberhasilan SPP di lapangan ialah 

bagaimana SPP diimplementasikan dalam bentuk yang sederhana, jelas dan pasti 

(terhitung), kondisi kegiatan menjadi aman, baik publik dan perangkat 

kelembagaan hukumnya, selalu bernuansa terbuka, ekonomis, berkeadilan serta 

dijalankan tepat waktu 

 Ketika SPP dioperasionalkan diperlukan kelembagaan yang terorganisir untuk 

menjalankan SPP diperlukan wadah organisasi sistemik dalam kategori sebagai 

media Learning Organization – organisasi pembelajaran, hal ini akan berguna bagi 

analisis dampak kesejahteraan publik (public welfare). Jadi peran masyarakat 

secara terbuka untuk berpartisipasi dalam keberlanjutan sistem layanan yang 

makin kredibel (terpercaya) 

 SPP dalam memenuhi pelaksanaan di masyarakat menggunakan berbagai jenis 

atau model yakni: Pelayanan Eksternal, Pelayanan Internal, Pelayanan Utama, 

Pelayanan Pendukung serta terakhir yakni munculnya beberapa Pelayanan 

Tambahan 

 Secara aplikatif SPP sangat membutuhkan fragmentasi kepribadian dari para 

SDM yang terlibat untuk komitmen, profesional dalam keahliannya serta selalu 

konsisten dalam bertindak 
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 Untuk meluncurkan SPP diperlukan siklus aplikatif sebagai berikut : 

 

BAB V DAMPAK LISTRIK PERDESAAN TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI DI 

KABUPATEN MAJALENGKA 

 

Pembangunan nasional yang dicanangkan pemerintah secara normatif bertujuan 

menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat. Ini mengandung 

pengertian bahwa hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat secara 

adil dan merata, tidak terkecuali bagi rakyat yang tinggal di pedesaan dan daerah 

tertinggal. Masyarakat sendiri dinyatakan sejahtera apabila kebutuhan dasarnya 

tercukupi. Sementara itu kebutuhan dasar masyarakat sendiri salah satunya adalah 

kebutuhan akan energi. Meskipun listrik dikategorikan sebagai energi sekunder namun 

tetap dibutuhkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 

Asas dan tujuan  pembangunan listrik pada   UU. No. 30 Tahun 2009, tentang 

ketenagalistrikan  menganut asas:  a. Manfaat, b. efisiensi berkeadilan, c. Berkelanjutan, 

d. optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi, e. mengandalkan pada 

kemampuan sendiri, f. kaidah usaha yang sehat, g. keamanan dan keselamatan, h. 

kelestarian fungsi lingkungan,  i. otonomi daerah.  Tujuan pembangunan  

ketenagalistrikan  untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, 

kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan 

kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang 

berkelanjutan. 

Penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), 

Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana untuk: a) Kelompok masyarakat 

tidak mampu, b) Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik didaerah yang belum 
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berkembang, c) Pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan, dan d) 

Pembangunan listrik perdesaan. 

Pemenuhan kebutuhan energi listrik bagi masyarakat masih menemui beberapa 

kendala, antara lain: 1) Jalur distribusi PLN menuntut adanya akses jalan ke lokasi tujuan, 

kebanyakan pedesaan  masih memiliki akses yang sulit; 2) Penggunaan BBM sebagai 

pembangkit mengakibatkan biaya  per watt menjadi mahal ditambah sebagian besar desa 

tersebut dibawah garis sejahtera; 3) Sumber energi  EBT yang potensial di semua 

pedesaan juga memerlukan biaya setup yang tidak murah ditambah kurangnya  

pengetahuan tentang teknologi tersebut; 4) Investor swasta tidak tertarik untuk mendanai 

listrik di pedesaan  karena dianggap tidak menguntungkan; 5) Permasalahan teknis 

perluasan distribusi termasuk diantaranya pembebasan lahan dan kepastian hukum; 6) 

Alokasi anggaran pemerintah yang relatif kecil dibanding luas  wilayah. 

 

a.   Indeks Perkembangan Pembangunan Manusia 

Indikator-indikator pembangunan ekonomi makro, yaitu : Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM), yang terdiri dari Indeks Pendidikan, yang dibentuk melalui Rata-rata 

Lama Sekolah (RLS), dan Angka Melek Hurup (AHH), Indeks Kesehatan yang dibentuk  

dari Angka Harapan Hidup (AHH), dan Indeks Daya Beli yang di bentuk dari Power 

Purchasing Parity (PPP). 

Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan 

melihat perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjelaskan 

bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh 

pendapatan, kesehatan dan pendidikan. 

Indeks Pembangunan Manusia dapat dijadikan tolak ukur dalam menentukan 

keberhasilan pembangunan Sumber Daya Manusia disuatu wilayah. Selama kurun waktu 

enam tahun terakhir, IPM Kabupaten Majalengka terus mengalami peningkatan. Hal ini 
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secara umum karena adanya program-program yang dijalankan pemerintah daerah serta 

dukungan seluruh lapisan masyarakat. Angka IPM Kabupaten Majalengka dari tahun 

2010-2015 menunjukan angka peningkatan, pada tahun 2015 adalah 64,75 berada 

dalam kategori sedang (60<IPM<70). Menurut lembaga pembangunan internasional 

United Nation Development Program (UNDP, 1993), kelompok IPM dapat dikatagorikan 

sebagai berikut, jika nilai IPM kisaran, 0 - 50, termasuk ke dalam low human development 

(pembangunan manusia yang rendah), jika nilai IPM dikisaran 51 – 79 termasuk ke dalam 

medium human development (pembangunan manusia yang menengah), dan jika nilai 

IPM dikisaran 80- 100, maka dikelompokan ke dalam pembangunan manusia yang tinggi 

(high human development), jadi untuk Kabupaten Majalengka dari tahun 2010 -2015 

karena dikisaran 51 – 79 (60<IPM<70), termasuk ke dalam medium human development 

( pembangunan manusia yang menegah). 

Dari komponen kesehatan diwakili oleh komponen Angka Harapan Hidup (AHH) 

sebesar 69,06 persen artinya rata-rata penduduk Majalengka dapat bertahan hidup 

sampai usia 69 tahun. Pada tahun 2014, IPM Kabupaten Majalengka sebesar 64,07.  Dan  

63,71 untuk tahun  2013, 63,13 untuk tahun 2012, 62,67 untuk tahun 2011, dan 62,30 

untuk tahun 2010. 

Tabel 5.7 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Majalengka  
Tahun 2010-2015 

Tahun Majalengka 

2010 62,30 

2011 62,67 

2012 63,13 

2013  63,71 
2014  64,07 
2015  64,75 

        Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Majalengka berbagai terbitan (2009 – 2016) 

Secara umum angka IPM Kabupaten Majalengka berada di bawah Jawa Barat, 

artinya secara kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Majalengka masih berada 



LAPORAN PENELITIAN 

PENGEMBANGAN PROGRAM LISTRIK PERDESAAN (LISDES) 

DALAM MENINGKATKAN INDEKS PEMBANGUNAN 

 MANUSIA (IPM) DI KABUPATEN MAJALENGKA 

 (STUDI KASUS MASYARAKAT MISKIN) 

 2018 

 

 

 

 

 

dibawah rata-rata Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Komponen pendidikan 

dicerminkan oleh Rata-rata Lama Sekolah (RLS) usia 25 tahun ke atas dimana rata-rata 

seorang penduduk Majalengka menghabiskan 6,8 tahun untuk mengenyam pendidikan 

formal selama hidupnya. Komponen pendidikan lainnya yaitu Harapan Lama Sekolah 

(HLS) sebesar 11,74 tahun, artinya seorang penduduk Majalengka yang berusia lebih 

dari 7 tahun memiliki harapan akan bersekolah hingga 11,74 tahun mendatang. 

Komponen terakhir yang menjadi pembentuk IPM adalah PPP/Pengeluaran per 

kapita sebesar 8.477 ribu rupiah, artinya pengeluaran per kapita penduduk Majalengka 

rata-rata sebesar 8.477.000 rupiah. 

 

 

Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 

Gambar 5.4 Komponen Pembentuk IPM Kabupaten Majalengka  
Tahun 2015 

Capaian Pembangunan Manusia di Kabupaten Majalengka selama kurun waktu 

2013-2015 berada dibawah Kabupaten Cirebon, Kuningan, dan Kota Cirebon serta diatas 

Indramayu. Selama periode ini IPM seluruh kabupaten yang ada di Wilayah 

Ciayumajakuning berada pada kategori sedang (60=IPM<70) sedangkan Kota Cirebon 

berada pada kategori tinggi (70=IPM<80). 
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                      Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 

Gambar 5.5 Indeks Pembangunan Manusia di Wilayah Ciayumajakuning 

 

5.2.  Perkembangan Ketenagalistrikan 

Kebutuhan akan ketersediaan energi terutama listrik, dari tahun ketahun terus 

mengalami peningkatan. Hal ini sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk serta 

perkembangan Kabupaten Majalengka. Selama tahun 2015 banyaknya pemakaian kwh 

listrik yang terjual adalah 427.860.065 Kwh, pemakaian tertinggi terjadi pada bulan 

Oktober yaitu sebesar 37.865.006 Kwh. 

Tabel 5.8 Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT. PLN (Persero) 
pada  PLN UPJ Jatiwangi Kabupaten Majalengka  

Tahun 2011-2015 

Tahun 
Daya 

Terpasang 
(kwh) 

Produksi 
Listrik 
(KWh) 

Listrik 
Terjual 
(KWh) 

Susut/Hilang 
(KWh) 

Jumlah 

2011 75.953.200 132.827.696 122.450.917 10.376.779 341.608.592 
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Tahun 
Daya 

Terpasang 
(kwh) 

Produksi 
Listrik 
(KWh) 

Listrik 
Terjual 
(KWh) 

Susut/Hilang 
(KWh) 

Jumlah 

2012 80.039.650 140.781.780 130.353.178 10.428.602 231.250.162 

2013 89.513.000 154.366.417 141.855.230 12.511.187 243.879.571 

2014 95.709.500 170.337.853 155.750.763 14.587.090 436.385.206 

2015 103.849.150 185.799.007 168.596.468 17.202.539 475.447.164 

Jumlah 445.064.500 629.746.490 588.653.508 65.106.197 1.728.570.696 

     Sumber : Kab. Majalengka dalam angka Tahun 2016 

Untuk daya terpasang, produksi, listrik terjual, dan susut ataupun hilang selama 

lima tahun dari tahun 2011 tahun 2015 menunjukkan angka kenaikan terus, dimana pada 

tahun 2011 daya terpasang 75.953.200 kwh, tahun 2012 daya terpasang 80.039.650 

kwh, tahun 2013 daya terpasang 89.513.000 kwh, tahun 2014 daya terpasang 

95.709.500 kwh, dan untuk tahun 2015 merupakan pertumbuhan yang terbesar selama 

lima tahun (tahun 2011-2015) daya terpasang sebesar 103.849.150 kwh. Untuk produksi 

tahun 2011 sebesar 132.827.696 kwh, listrik terjual 122.450.917 kwh, susut/hilang 

10.376.779 kwh, dan jumlahnya adalah 341.608.592 kwh. Untuk tahun 2014 dan 2015, 

daya terpasang 95.709.500 kwh, dan 103.849.150 kwh, untuk produksi 170.337.853 kwh 

tahun 2014, dan untuk tahun 2015 103.849.150 kwh. Listrik terjual tahun 2014 sebesar 

155.750.763 kwh, dan tahun 2015 sebesar 168.596.468 kwh, yang mengalami 

penyusutan atau hilang untuk tahun 2014 sebesar 14.587.090 kwh, tahun 2015 sebesar 

17.202.539kwh. 

 

5.3. Perkembangan Penduduk 

Potensi penduduk merupakan modal pembangunan, jika penduduk itu merupakan 

usia kerja dan sedang bekerja merupakan pendorong pembangunan, tapi kalau 

penduduk itu bukan usia kerja, dan sedang mencari pekerjaan merupakan beban 

pembangunan. Kesejahteraan penduduk merupakan sasaran utama dari pembangunan. 
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Sasaran ini tidak mungkin tercapai bila pemerintah tidak dapat memecahkan 

permasalahannya. Permasalahan tersebut diantaranya besarnya jumlah penduduk dan 

tidak meratanya penyebaran penduduk. Jumlah penduduk Kabupaten Majalengka pada 

tahun 2015 berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk 2010-2020 adalah 1.182.109 jiwa 

terdiri dari 590.690 jiwa laki-laki dan 591.419 jiwa perempuan. Dari data tersebut terlihat 

bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-

laki dengan sex ratio 99,88 artinya untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 98,88 

penduduk laki-laki. 

Tabel 5.9 Kondisi Kependudukan Kabupaten Majalengka Tahun 2015 

Uraian 2015 

Jumlah Penduduk 1.182.109 

Laki-laki (jiwa)  590.690 

Perempuan (jiwa) 591.419 

Laju Pertumbuhan Penduduk (%) 0,49 

Kepadatan Penduduk (jiwa/km²) 982 

Sex Ratio (L/P)  99,88 

Persentase terhadap Penduduk Jabar (%) 2,56 

Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016  

Kepadatan penduduk menunjukkan persebaran penduduk di suatu daerah 

tertentu yang diperoleh dengan membagi jumlah penduduk dengan luas wilayah. Rata-

rata kepadatan penduduk Kabupaten Majalengka pada tahun 2015 adalah 982 Jiwa/Km², 

kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Jatiwangi dengan kepadatan 2.085 

Jiwa/Km² dan kepadatan terendah berada di Kecamatan Kertajati dengan kepadatan 305 

Jiwa/Km². Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

 

 

Tabel 5.10 Jumlah Penduduk  di Kabupaten Majalengka  
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Tahun 2012 – 2015 (orang) 

Kecamatan 

Jumlah 

Penduduk 

2012 

Jumlah 

Penduduk 

2013 

Jumlah 

Penduduk 

2014 

Jumlah 

Penduduk 

2015 

Lemahsugih 57.700  57 928   58 158  57.775 

Bantarujeg 43.020 43 190   43 361  43.318 

Malausma 41.200  41 363   41 526  42.195 

Cikijing 60.342  60 581   60 821  58.722 

Cingambul 36.097  36 240   36 383  35.986 

Talaga 43.614  43 787   43 960  43.028 

Banjaran 24.067  24 162   24 258  24.273 

Argapura 33.693  33 826   33 960  34.221 

Maja 48.913  49 107   49 302  48.900 

Majalengka 69.670  69 946   70 223  70.713 

Cigasong 34.477  34 613   34 750  33.865 

Sukahaji 39.970  40 128   40 286  40.036 

Sindang 14.450  14 508   14 566  14.607 

Rajagaluh 41.633  41 798  41 964  41.964 

Sindangwangi 30.507  30 628   30 749  30.778 

Leuwimunding 55.677  55 898   56 119  58.112 

Palasah 45.911  46 093   46 276  47.243 

Jatiwangi 83.211  83 540   83 871  83.460 

Dawuan 45.037  45 215   45 394  45.640 

Kasokandel 46.458  46 642   46 827  46.744 

Panyingkiran 29.849  29 968   30 087  30.160 

file:///C:/Users/vistacom/Documents/AnyBizSoft%20PDF%20Converter/Kabupaten-Majalengka-Dalam-Angka-2016(full%20permission)/dad.xlsx%23'Page%201'!A1
file:///C:/Users/vistacom/Documents/AnyBizSoft%20PDF%20Converter/Kabupaten-Majalengka-Dalam-Angka-2016(full%20permission)/dad.xlsx%23'Page%201'!A1
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Kecamatan 

Jumlah 

Penduduk 

2012 

Jumlah 

Penduduk 

2013 

Jumlah 

Penduduk 

2014 

Jumlah 

Penduduk 

2015 

Kadipaten 43.704 43 877   44 051  43.632 

Kertajati 42.363  42 531  42 699  42.162 

Jatitujuh 51.018  51 220   51 423 51.167 

Ligung 56.409  56 632   56 856  56.795 

Sumberjaya 57.127  57 353  57 580  56.613 

Jumlah     1.176.117  1 180 774  1 185 450        1.182.109  

  Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Majalengka  beberapa terbitan (tahun 2013-2016) 

Dari tabel di atas kelihatan dari tahun 2012 sampai tahun 2015 kecamatan yang 

paling banyak penduduknya adalah Kecamatan Jatiwangi dimana pada tahun 2012 

sebanyak 83.211 orang, tahun 2013 sebanyak 83.540 orang, tahun 2014 sebanyak 

83.871 orang, untuk tahun 2015 menjadi 83.460 orang. Sedangkan kecamatan yang 

jumlah penduduknya paling sedikit adalah Kecamatan Sindang, dimana pada tahun 2012 

jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Sindang ada 14.450 orang,  tahun 2013  

sebanyak 14.508 orang, tahun 2014 sebanyak 14.566 orang, dan pada tahun 2015 

sebanyak 14.607 orang. 

 

5.4. Dampak Pembangunan Ketenagalistrikan Terhadap Pembangunan Ekonomi 

Kemajuan pembangunan ekonomi suatu negara atau daerah tidak terlepas dari 

seberapa besar peran atau kepemilikan sumber daya alam (SDA), dan sumber daya 

manusia (SDM) yang dimiliki oleh suatu negara atau masyarakat tersebut. Untuk 

menganalisa hal tersebut, yaitu seberapa besar peran ekonomi sumber daya alam (SDA), 

dan ekonomi sumber daya manusia (SDM) terhadap pembangunan ekonomi akan diukur 

dengan persamaan regresi linier bergada. Data-data yang dipergunakan adalah untuk 

pembangunan ekonomi adalah indeks pembangunan manusia (IPM), untuk ekonomi 
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sumber daya alam (SDA) adalah produksi listrik, dan untuk ekonomi sumber daya 

manusia (SDM) adalah jumlah penduduk. Data yang dipergunakan untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

 

 

 

 

Tabel 5.11 IPM, Produksi Listrik, dan Jumlah Penduduk Kabupaten Majalengka 

 Tahun 2009-2015 

Tahun 
IPM 

(Y) 

Produksi Listrik (Kwh) 

(X1) 

Penduduk (orang) 

(X2) 

2009 62,00 310.124.367 1.165.794 

2010 62,30 310.124.368 1.165.795 

2011 62,67 310.124.369 1.171.478 

2012 63,13 310.124.369 1.176.117 

2013 63,71 365.542.846 1.180.774 

2014 64,07 400.235.744 1.176.313 

2015 64,75 427.860.065 1.182.109 

Sumber : Kabupaten Majalengka Dalam Angka beberapa terbitan  (Tahun 2010 – 2016)  

 

Dalam bentuk persamaan fungsi adalah sebagai berikut  : 

                               Y = f  (X1, X2) ..................................................5.1 

Dalam persamaan regresi linier berganda adalah :                                                     𝑌 =  𝛽𝑜 +  𝛽1𝑋1 +  𝛽2 𝑋2 … … … … … … … … … … 5.2  
 Dimana : 

Y = Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Majalengka (Indeks) 
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X1 = Produksi listrik Kabupaten Majalengka (kwh) 

X2 = Penduduk Kabupaten Majalengka (orang) 

β 0 =konstana 

β1 = estimasi dari produksi listrik  

β2  = estimasi dari jumlah penduduk 

Hasil estimasi dari pengaruh produksi listrik, dan jumlah penduduk terhadap 

indeks pembangunan manusia (IPM) dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

 

 

 

 

 

Tabel 5.12 Hasil Estimasi Produksi listrik, Jumlah Penduduk Terhadap 

 Indeks Pembanganan Manusia 

Dependent Variable: Y   

Method: Least Squares   

Date: 12/10/16   Time: 15:58   

Sample: 2010 2015   

Included observations: 6   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob

C -28.92650 22.90715 -1.262771 0.2959 

X1 1.05E-08 3.14E-09 3.349928 0.0441 

X2 7.54E-05 2.01E-05 3.750239 0.0331 

R-squared 0.959462     Mean dependent var 62.98000 

Adjusted R-squared 0.932436     S.D. dependent var 0.807762 

S.E. of regression 0.209962     Akaike info criterion 0.023072 

Sum squared resid 0.132252     Schwarz criterion -0.081049 

Log likelihood 2.930785     Hannan-Quinn criter. -0.393730 

F-statistic 35.50208     Durbin-Watson stat 2.574498 

Prob(F-statistic) 0.008162    

Sumber : Hasil pengolahan Eviews versi 6. 
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Y =  -28,92650  + 0,00000001X1 + 0,000075X2 ................................... 5.3 

a. Estimasi Produksi Listrik Terhadap Indeks Pembangunan Manusia 

Hubungan antara produksi listrik dengan indeks pembangunan manusia di 

Kabupaten Majalengka mempunyai hubungan yang positif, artinya jika produksi listrik 

meningkat sebesar 100 juta kwh, maka rasio indeks pembangunan manusia di 

Kabupaten Majalengka akan meningkat sebesar 0,01 dan faktor yang lain dianggap tidak 

berpengaruh.   

Sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa dengan program listrik masuk desa, tingkat 

kesejahteraan penduduk akan semakin meningkat. Kabupaten Majalengka yang dapat 

bantuan listrik masuk desa pada tahun 2014 dan 2015 sebanyak 109 desa. Pengaruhnya 

cukup signifikan, itu bisa dilihat dari aktivitas masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Dalam 

pengolahan produksi pertanian dari beras, ubi kayu, gula aren, semakin produktif. Daya 

beli masyarakat juga meningkat. Begitu pula sosial keagamaan, misal di Desa Nunuk 

Baru Kecamatan Maja, kegiatan ibu-ibu PKK dalam kegiatan pos yandu, semakin aktif 

lagi. Animo masyarakat dalam belajar juga semakin meningkat, sehingga melanjutkan 

pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi meningkat juga. 

 

b. Estimasi Jumlah Penduduk Terhadap Indeks Pembangunan Manusia 

Hubungan antara jumlah penduduk dengan indeks pembangunan manusia di 

Kabupaten Majalengka menunjukan hubungan yang positif, artinya jika penduduk 

Kabupaten Majalengka meningkat 1 juta orang, maka rasio indeks pembangunan 

manusia akan meningkat sebesar 7,5 dan faktor lain dianggap tidak berpengaruh. 

 Penduduk merupakan modal pembangunan, apabila penduduk itu adalah 

produktif. Penduduk yang produktif bisa menggerakkan faktor produksi yang lainnya baik 

itu modal, maupun faktor produksi teknologi., penduduk juga yang menciptakan 

kewirausahaan, hanya permasalahan yang terjadi apabila tingkat kelahiran terlalu tinggi, 
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dan menjadi tanggungan bagi penduduk yang produktif. Disamping itu keberadaan 

penduduk di Kabupaten Majalengka tidak merata, dan terjadi perpindahan pekerjaan 

penduduk dari pertanian ke industri, padahal sumbangan sektor pertanian di Kabupaten 

Majalengka masih yang terbesar di bandingkan dengan sektor yang lainnya, disamping 

itu juga terjadi perpindahan penduduk dari desa ke kota.   
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